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คำนำ

“..เมื ่อร ัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและประกาศ
สงครามกับยาเสพติดขั้นแตกหัก ทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นอย่างดี สำนักงาน ป.ป.ส.ในฐานะเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศตส.) ก็ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยใช้มาตรการปราบปรามต่อผู้
ค้า มาตรการบำบัดฟื้นฟูต่อผู้ติดยา และมาตรการป้องกันต่อกลุ่มเสี่ยง จนประสบผลสำเร็จใน
การเอาชนะต่อปัญหายาเสพติด แต่อาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีความ
ร่วมมือและความเอาจร ิงเอาจังของภาคประชาชนที ่จะจัดการกับปัญหาในพื ้นที ่ช ุมชน/
หมู่บ้านของตนเอง..” --(พล.ต.ท.กฤษณะ ผลอนนัต์ เลขาธิการ ป.ป.ส.)

“..ทิศทางการพัฒนาสมัยใหม่หนีไม่พ้นที ่ต ้องให้ความสำคัญกับฐานราก
หรือระดับชุมชนในพื้นที่ โดยมีรัฐทำหน้าที่สนับสนุน ซึ่งแนวทางที่ ป.ป.ส.ดำเนินการอยู่โดย
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง..”
--(ภิญโญ ทองชยั รองเลขาธกิาร ป.ป.ส.)

แนวทางของประชาคมชุมชนและวิทยากรกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้ม
แข็งเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติดและพัฒนาท้องถิ่นของตน เป็นวิธีคิดวิธีการที่แพร่
หลายในหลายชุมชนต้นแบบของ ป.ป.ส.ภาคตะวันออกในปัจจุบัน หนังสือ “10 ชุมชน
ต้นแบบภาคตะวันออก : กรณีศึกษาประชาคมชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหา
ยาเสพติด” เล่มนี้ได้รวบรวมแก่นสาระของชุมชนต้นแบบซึ่งประสบความสำเร็จในการ
สร้างพลังสามัคคีของชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนของ
ตน หลายแห่งกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ

ความคาดหวังของหนังสือเล่มนี ้คือ แนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
เรียนรู้และต่อยอดหรือประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ
              พฤศจิกายน 2549

ก



วิทยากรกระบวนการ

กับ 9 ข้ันตอนสูชุ่มชนเขม้แขง็
ประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคตะวันออก
วรีวฒัน ์เตง็อำนวย สำนกังาน ป.ป.ส.

การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านๆ มา หน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่มักมีข้อจำกัดในการ
เข้าถึงข้อมูลอันจำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับผู้เสพ ผู้ค้า และรูปแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ส่งผล
ให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาทำได้ไม่เต็มที่ ขณะเดียวกันผลของการจับกุมผู ้ค้าและผู้เสพ
จำนวนมากนอกจากจะทำให้นักโทษล้นเรือนจำแล้ว ยังมักมีผู้ค้ารายใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น
เมื่อผู้ค้ายาเสพติดถูกจับ คนในครอบครัวซึ่งต้องดิ้นรนหาเงินมาสู้คดีและเลี้ยงดูลูกๆ หลายรายก็
หันไปเป็นผู้ค้าต่อเพราะรู้จักเส้นสายในวงการอยู่แล้ว และยังมีผู้เสพหลายรายซึ่งไม่สามารถ
ซื้อยาจากผู้ค้ารายเดิมได้จึงต้องดิ้นรนนำเข้าจากแหล่งอื่นและที่สุดก็กลายเป็นผู้ค้ารายย่อย
เสียเอง

จากอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้มีการทบทวนมาตรการจัดการกับปัญหาใหม่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยมีแนวคิดในการจำแนกผู้ค้าและผู้เสพตามพฤติกรรมและมูลเหตุ
จูงใจสำหรับผู้ค้ารายใหญ่และผู้ผลิตรวมทั้งผู ้สนับสนุนเบื้องหลังถือว่าเป็นต้นตอที่ร้ายกาจ
ของปัญหาอันเน่ืองมาจากความโลภเป็นเหตุจูงใจ คนกลุ่มน้ีจึงต้องได้รับการปราบปรามอย่างเด็ดขาด
แต่สำหรับผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพมักเกิดจากความต้องการยา ความยากจน และสภาพแวดล้อม
ในชุมชนเป็นมูลเหตุจูงใจ จึงควรใช้แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ซึ ่งจะก่อ
ให้เกิดผลสำเร็จท่ีย่ังยืน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื ้นที ่อาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยหลัก กล่าวคือคนในชุมชนต้องมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดย
มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนม ี4 ประการ ไดแ้ก ่-:

บทนำ
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1. ยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงระหวา่งคนในชมุชน
2. ดำเนินการโดยประชาคมของคนในชมุชนอย่างแท้จริง ราชการเป็นเพียงผู้สนับสนุน
3. คนในชุมชนร่วมกันคัดแยกผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  ด้วยวิธีของชุมชนเองซ่ึงต่างจาก

วิธีของราชการ
4. ชุมชนดูแลชุมชนเองโดยใช้มาตรการทางสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่มาตรการทาง

กฏหมายหัวใจสำคัญทั้ง 4 นี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน และอาศยัความชว่ยเหลอืของ “วิทยากรกระบวนการ”  ซ่ึงเป็นผูเ้ข้าไปปลุกใหช้าวบ้าน
ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องรวมพลังกัน จากนั้นนำเสนอกระบวนความคิด
กระบวนวิธีอันมีเป้าหมายไปสู่การเป็นชุมเข้มแข็งที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดรวม
ท้ังปัญหาต่างๆ ของตนเองได้

การสร้างชุมชนเข้มแข็งอาจมีหลายแนวทาง แต่ที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จใน
ภาคตะวันออกคือแนวทางของวิทยากรกระบวนการ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “พลังของ
คนในชุมชนต้องเป็นหลักในการดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาของชุมชน
โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนพลังดังกล่าว และโดย
ไม่ถูกครอบงำจากภาครัฐ”

และประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 9 ขั้นตอนสำคัญ ขั้นตอนที่ 1-4 เป็นหน้าที่ของวิทยากร
กระบวนการ และขั้นตอนที่ 5-9 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวิทยากร
กระบวนการคอยเป็นท่ีปรึกษา

ข้ันตอนที ่1 : คัดเลอืกชมุชนเปา้หมาย

เน้นพื้นที่ซึ่งประชาชนค่อนข้างพร้อมที่จะมีส่วนร่วมเพื่อจัดตั้งเป็นชุมชนเข้มแข็งตัวอย่าง
กรณีมีชุมชนตัวอย่างอยู่แล้ว ก็ใช้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป ในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้
ดูงาน หรืออาจสนับสนุนให้แกนนำชุมชนเข้มแข็งดังกล่าวพัฒนาบทบาทเป็นวิทยากรกระบวน
การเพ่ือขยายแนวทางไปสูชุ่มชนอ่ืนๆ

ข้ันตอนที ่2 : สบืสภาพชมุชน

เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลที่สำคัญของชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจ
สภาพแวดล้อม ผู้คน สังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยสังเขป
ซึ่งนอกจากการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตามครัวเรือนแล้ว วิทยากรกระบวนการอาจอาศัยโอกาส
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ต่างๆ เปิดเวทีย่อยๆ เพื่อเผยแพร่แนวคิดแนวทางว่า “มาตรการปราบปรามเพียงลำพังไม่
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ จำเป็นต้องอาศัยพลังสามัคคีจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเพ่ือดูแลชุมชนของตนเอง”

ข้ันตอนที ่3 : พบผู้นำชมุชน

เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจรวมทั ้งสร้างความเข้าใจที ่ชัดเจนในแนวทาง
ให้กับผู้นำชุมชน โดยเฉพาะ “การเน้นบทบาทของผู้นำธรรมชาติ แต่ไม่ได้มองข้ามความ
สำคญัของผูน้ำทางการ ซ่ึงต้องประสานสอดคลอ้งกนั” เพราะในขณะทีผู้่นำทางการเหมาะสม
ที่จะเป็นผู ้ประสานที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการ ผู้นำธรรมชาติซึ ่งมาจากศรัทธาของ
ชาวบ้านจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริงจึงเหมาะสมที ่จะเป็น
แกนหลักขับเคล่ือนชุมชนเข้มแข็ง

ข้ันตอนที ่4 : เลอืกผูน้ำธรรมชาต ิ(เวทปีระชาคมครัง้แรก)

เป็นการจัดเวทีประชาคมครั้งแรก เพื่อให้ชาวบ้านคัดเลือก “คณะผู้นำธรรมชาติ” ของ
ชุมชน โดยควรมคีรัวเรือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มาร่วมประชุม เพ่ือเป็นเสียงส่วนใหญข่องชุมชนอย่าง
แท้จริง วิทยากรกระบวนการจะตอกยำ้ความเขา้ใจถึงแนวทางการสรา้งชุมชนเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน
จากนัน้จงึเริม่กระบวนการคดัเลอืกโดยมหีลกัการคอื “เป็นคนในชมุชนทีช่าวบ้านนบัถอืศรทัธา
หรือหวังพึ่งยามทุกข์ยาก ซึ่งต้องไม่ใช่ผู้นำทางการ ข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่น”
ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม 10 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน สาระสำคัญคือ
หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือมีปัญหาต่างๆ จะไปปรึกษาใคร ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
จะเปน็ “ประธานชมุชนเขม้แขง็” ส่วนทีไ่ดค้ะแนนรองๆ ลงไปกเ็ปน็กรรมการใน “คณะกรรมการ
ชุมชนเข้มแข็ง” จำนวนกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนและขนาดของปัญหายาเสพติด โดย
ใช้สัดส่วนของกรรมการตอ่ครัวเรือน 1:2 ถึง 1:5 เพ่ือให้สามารถดแูลชุมชนได้อย่างทัว่ถึง

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง แบ่งฝ่ายงานตามการพฒันาความเจริญให้กับชุมชนด้านต่างๆ
เชน่ ฝ่ายประสานงานกบัหนว่ยราชการ, ฝ่ายสาธารณปูโภค, ฝ่ายรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข,์ ฝ่ายมวลชน
สัมพันธ์, ฝ่ายประเพณี, ฝ่ายกีฬา และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
ชุมชน และการแบ่งความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละคน แต่
ตำแหนง่รองประธานฝา่ยประสานงานกบัหนว่ยราชการควรเปน็ผูน้ำทางการของชมุชน และไมค่วร
ตั้งฝ่ายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเฉพาะ เพราะงานยาเสพติดควรจะผสมผสานเข้ากับงานทุกฝ่าย
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ท่ีกรรมการทุกคนควรร่วมกันรับผิดชอบ
คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง จะเข้ามารับผิดชอบการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5-9 ต่อไป

โดยวิทยากรกระบวนการจะปรับบทบาทของตนมาเป็นเพียงท่ีปรึกษาคอยให้การสนับสนุนเท่าน้ัน

ข้ันตอนที ่5 : รณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

การสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้นจำเป็นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ในชุมชน
และดว้ยวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีความเกีย่วดองเปน็เครอืญาตกัินท้ังผู้เสพ-ผู้ค้า-ชาวบ้านทัว่ไป จึงต้อง
ใช้ “สันติวิธีในการทำงาน” เพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งบาดหมางกัน ดังนั้นหลักสำคัญของการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์คือให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและขยาย
ความร่วมมือของชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมดำเนินการให้มากที่สุด โดยสร้างความเข้าใจว่าคณะ
กรรมการไม่ได้มุ ่งที ่จะต่อต้านใคร แต่จะช่วยเหลือให้โอกาสทุกคนเพื่อสร้างความสุขความ
เจริญให้กับชุมชน

ข้ันตอนที ่6 : คัดแยกผูม้พีฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ

(เวทีประชาคมครัง้ท่ี 2)

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ปัญหายาเสพติดอยู่ที่ผู้เสพและผู้ค้า โดยผู้เสพเป็นฐานให้แก่ผู้ค้า
หากไมม่ผู้ีเสพ ผู้คา้กอ็ยูไ่มไ่ด้”  กรรมการแตล่ะคนจงึสอดสอ่งดแูลเครอืขา่ยบา้นทีต่นรบัผิดชอบ
ว่าผู้ใดเป็นผู้เสพ-ผู้ค้า-ผู้ผลิต รวมทั้งที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย แต่จะไม่ใช้วิธีกดดันหรือกระทำการ
ใดๆ ต่อบุคคลดังกล่าว เช่น ตรวจปัสสาวะหรือการค้นบ้าน เพื่อไปสู่กระบวนการ “คัดแยกผู้มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดในชุมชน” ซึ่งอาศัยหลักการ “คัดแยกเพื่อให้
การช่วยเหลือมิใช่เพื่อนำมาลงโทษ” การใช้คณะกรรมการในสัดส่วนที่ดูแลทุกครัวเรือนได้
ทั่วถึง ทำให้มีความสามารถที่จะคัดแยกทั้งชุมชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ วิธีการคือคณะกรรมการ
จัดประชมุและใหก้รรมการแตล่ะคนกรอกชือ่ท่ีได้มาลงในแบบสอบถามแลว้หยอ่นลงกลอ่งกระดาษ
เพื่อไม่ให้รู ้ว่ากรรมการคนไหนกรอกชื่อใคร เมื่อครบแล้วจึงเปิดกล่องนำทั้งหมดมาพิจารณา
ร่วมกันเพ่ือจัดทำเป็นบัญชีรายช่ือผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติดในชุมชน

บัญชีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการและชุมชน จะเป็นความ
ลับของชมุชน โดยสง่เพยีงจำนวนตวัเลขผูมี้พฤตกิารณใ์หว้ทิยากรกระบวนการ และคณะกรรมการ
จะรอประมาณ 20-30 วันเผื ่อมีการเพิ่ม-ลดรายชื่อและจำนวน เพื ่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื ่อถือ
มากข้ึน
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ข้ันตอนที ่7 : การรบัรองครวัเรอืน (เวทปีระชาคมครัง้ท่ี 3)

เป็นการประชุมเพื ่อรับรองครัวเรือนซึ ่งแยกบัญชีไว้ว่าไม่มีสมาชิกอยู ่ในรายชื ่อผู ้มี
พฤตกิารณ ์โดยคณะกรรมการอา่นรายชือ่ของสมาชกิแตล่ะครวัเรอืน หากครวัเรอืนใดไมไ่ดรั้บเสยีง
รับรองเป็นเอกฉันท์ ก็นำรายชื่อผู้เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยไปปรับเพิ่มในบัญชีผู้มีพฤติการณ์ ซึ่ง
ไม่ได้หมายความวา่ครัวเรือนน้ันไม่ดี แต่เป็นการรอตรวจสอบให้ม่ันใจแล้วค่อยรับรองในโอกาสตอ่ไป

ส่วนที่ได้รับการรับรองก็จะจัดพิธีมอบธงขาวและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
ยกย่องเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด โดยเชิญบุคคลสำคัญและผู้มีเกียรติต่างๆ มาร่วมเป็น
สักขีพยาน ถือเป็นกิจกรรมปลุกกระแสและสร้างขวัญกำลังใจให้ชุมชน แต่ทั้งนี้หากครัวเรือนใด
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีกก็จะถูกถอนสถานภาพครัวเรือนปลอดยาเสพติด

ข้ันตอนที ่8 : ใชม้าตรการทางสงัคม

เป็นข้ันตอนการดำเนนิการต่อผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพตดิ ซ่ึงจะใช้วิธีโน้มน้าวชักจูง
ท้ังผ่านส่ือรณรงค์และการพบปะของคณะกรรมการเพือ่ขอให้บุคคลเหล่าน้ันมาแสดงตวัเพ่ือประกาศ
ว่าจะเลิกเสพเลิกค้า ด้านผู้มีพฤติกรรมเม่ือถูกกดดันจากกระแสสังคมก็จะเร่ิมทยอยมาแสดงตัวกลับใจ

กรณีท่ีเป็นผูเ้สพก็จะใหมี้การบำบัดรักษาตามความจำเปน็และความเหมาะสมของ
แต่ละรายไป สังคมชุมชนมีบทบาทในการสอดส่องดูแลช่วยเหลือให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม จงึเป็นระบบ “ควบคมุพฤตกิรรม แตไ่มค่วบคมุตวั” หวัใจสำคญัของการชว่ยเหลอื
ผู้เสพก็คือ บรรยากาศความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในชุมชนและครอบครัว ผู้เสพจำนวนมากมี
อาการดีข้ึนด้วยการบำบัดทางการแพทย์ แต่สามารถเลิกยาได้เด็ดขาดด้วยการบำบัดของชุมชนดังกล่าว

กรณีของผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีเหตุจูงใจจากต้องการเงินมาซื้อยาเสพ จะได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้เสพท่ัวไป ส่วนผู้ค้ารายย่อยอ่ืนๆ จะถูกกระแสสังคมกดดันให้เลิกค้า เน่ืองจากผู้เสพ
ในชมุชนหมดไป ประกอบกบัคณะกรรมการยดึหลกั “ให้อภัย” ใหโ้อกาสกลบัใจ โดยจะมี
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมว่ากลับตัวได้จริงหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการจะใช้มาตรการทาง
กฏหมายเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้ท่ีไม่ยอมเลิกค้ายาเสพติด

ข้ันตอนที ่9 : รักษาสถานะชมุชนเขม้แขง็

เป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้อยู่ที่การทำให้
ชุมชนปลอดยาเสพตดิอยา่งรวดเรว็ หากแตเ่ปน็การทำใหชุ้มชนปลอดยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้
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บทบาทของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งจึงต้องเป็นแกนนำในการระดมความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกคนในชุมชนเพ่ือช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับมา
อีกโดยการประชุมประชาคมเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือน
รวมทั้งต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ระยะยาวและเปน็การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ปัจจุบันแนวทางของวิทยากรกระบวนการ และกระบวนการประชาคมชุมชน ซึ่ง
เริ่มต้นที่หมู่บ้านคลองจรเข้น้อย ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
ขยายไปยังชุมชนต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเผยแพร่ไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วภาค
ตะวันออกในปัจจุบัน จุดเด่นของแนวทางดังกล่าวคือ 1.ความสำเร็จในการสร้างพลัง
สามคัคขีองชาวบา้นเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาความเจรญิใหแ้กชุ่มชนของตน  2. สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในพื ้นที ่ต่างๆ ซึ ่งมีสภาพแตกต่างกันได้  3.สามารถสร้างชุมชน
ตัวอย่างหลายชุมชนซ่ึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ

บ ท บ า ท ข อ ง ตํ า ร ว จ ในการสนบัสนุนชุมชนเขม้แขง็

การท่ีจะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้น้ัน..
1. จะต้องเกิดจากความตั้งใจของชุมชนเอง เริ่มจากการรวมตัวกันโดยสมัครใจ ไม่ใช่

เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดตั้ง ถ้าชุมชนซึ่งรู้ปัญหาของตัวเองดีกว่าใครตั้งใจรวมตัวกันจริง ก็จะไปสู่ความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนได้

2.จะต้องมีผู้นำทางธรรมชาติ ซึ่งมีความเสียสละ และมีความสามารถร่วมแรงร่วมใจ
ชาวบ้านได้

3.ไม่ใช่เริ ่มต้นจากราชการให้งบประมาณชาวบ้านลงไปทำ ตรงกันข้ามหากชุมชน
เริ ่มจากการเรี ่ยไรกันเองก็จะเกิดความรักความสามัคคีกันมากกว่า แล้วงบประมาณก็ค่อย
ตามไปตามความจำเปน็เหมาะสมของชุมชน

4.การทำชุมชนเข้มแข็งนั้นมันต้องใช้เวลาให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่ไปเร่งรัดให้เกิด
5.หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุขของชุมชนต้องช่วยกัน โดยถ้าผู้บังคับ

บัญชาสูงสุดของแต่ละฝ่ายมีแนวคิดตรงนี้ การจะสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งก็ง่ายขึ้น บทบาทของ
ตำรวจเราอาจจะมีจุดเด่นบางด้าน แต่เราก็มีจุดอ่อนบางด้าน เช่นในการระดมชาวบ้านเราจะ
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สู้ฝ่ายปกครองไม่ได้ ถ้าฝ่ายปกครองไม่ร่วมมือ การทำงานกจ็ะช้าลง
ตำรวจทุกระดับตั้งแต่นายตำรวจถึงชั้นประทวน มีบทบาทอย่างสูงในการที่จะเข้าไปช่วย

เสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ได ้ เพราะ..
1. การทำงานของข้าราชการตำรวจมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสูง คือสามารถทำงานได้ 24

ชั่วโมง จึงสามารถลงไปในพื้นที่ชุมชนอย่างสอดคล้องกับเวลาว่างของชาวบ้าน ไม่กระทบกับเวลา
ทำมาหากนิของเขาได ้เช่น การเปิดเวทีพูดคุยหรือประชุมตอนค่ำๆ ของชุมชน

2. ตำรวจเป็นข้าราชการที่มีวินัยสูง ดังนั้นถ้าผู้บังคับบัญชามีแนวทางนโยบายที่ดีใน
เร่ืองการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตำรวจระดับต่างๆก็จะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. หน่วยงานของตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนจะมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ซึ ่ง
ตนทำงานอยู่แล้ว ดังนั้นหากเป็นตำรวจที่ดีก็จะมีความคุ้นเคยผูกพันธ์กับชาวบ้าน ทำให้เข้าใจ
ปัญหาของชมุชน รู้จักคนตา่งๆ ในชุมชนว่าใครเป็นอย่างไรมีความสามารถอะไร  และรู้ปัญหาในการ
ทำงานทีผ่่านๆ มา ประกอบกับท่ีมีทักษะในการชักจูงโน้มน้าวใจ จึงลงไปทำงานกบัชุมชนได้คล่อง

4. บทบาทหลักของตำรวจคือเป็นผู้รักษากฏหมาย จึงสามารถให้ความคุ้มครองปกป้อง
ชาวบ้านได้  เช่น ถ้าชาวบ้านเป็นกรรมการชุมชนเข้มแข็ง ก็สามารถให้ความมั่นใจกับเขาได้ว่าไม่
ต้องกลัวอิทธิพลของพวกผูค้้ายา เพราะตำรวจจะชว่ยคุ้มครองเขา

5. งานของตำรวจตอ้งประสานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ตลอดเวลาอยูแ่ลว้ ดงันัน้จงึสามารถชกั
ชวนให้หน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันทำงานเพือ่ชุมชนได้

6. การที่ตำรวจลงไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สิ่งที่สะท้อนกลับมายัง
หน่วยงานของตำรวจเองก็คือชาวบ้านจะรักจะศรัทธาไว้วางใจตำรวจ และผลระยะยาวก็คือการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งจะป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องยาเสพติดแต่ในทุกๆ เรื่อง
งานปราบปรามของตำรวจกจ็ะน้อยลงไปด้วย

“..หน้าที่ของตำรวจ ถูกกำหนดให้ทำงานด้านการปราบปราม การป้องกันไม่ใช่
หน้าที่หลักของเรา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงบางคนจึงไม่สนใจเรื่องนี้ แต่ผมสนใจที่จะทำ ก็เลยขอ
อนุญาตผู้บังคับบัญชา แล้วก็รวบรวมตำรวจทีส่มัครใจจะมาทำตรงนีด้้วยกัน เร่ิมจากให้เขาไปอบรม
กับ ป.ป.ส. แล้วกลบัมาทำงานเปน็วทิยากรกระบวนการในพืน้ที ่ เม่ือผมซ่ึงเปน็ผู้บังคบับัญชาสงูสุด
ในระดบัจังหวดัเริม่ทำ ระดบัรองๆ ลงไปคอืผู้บังคบับัญชาตามโรงพกัตา่งๆ ก็รับนโยบายและลงไป
ถึงตำรวจในระดบัพ้ืนท่ี และพอเร่ิมทำเห็นผลดีก็เกิดการยอมรับท่ีจะทำตามแนวทางนีม้ากข้ึน ..

ผมคิดว่างานตรงนี้ของตำรวจมันใช้ใจมากกว่า ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมาก
มาย คือผมให้นโยบายไปทำ ถ้าเขาเดือดร้อนตรงไหนก็กลับมาบอก ซึ่งส่วนมากก็ไม่ใช่หนักหนา
อะไรเปน็เรือ่งรายวนั เชน่ ลงไปทำงานแลว้อยากจะเลีย้งขา้วตม้ชาวบา้นสกัมือ้ ผมกค็วกักระเปา๋ให้
1,000-2,000 ไม่ต้องให้ลูกน้องเดือดร้อน หรืองานบุญงานประเพณีของชุมชน ผมก็ไปถามว่ามี
ใครอยากจะสนับสนุนบ้าง เอามาช่วยตรงนี้ได้ คือมันไม่เยอะ แต่ก็ต้องคิดด้วยจะทำอย่างไร
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ให้ตำรวจระดับพื้นที่ที่มีใจจะทำงานกับชุมชนเขาไม่ต้องควักกระเป๋าเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะมีงบประมาณค่ารถ ค่าน้ำมันให้เขาบ้าง..”

พล.ต.ต.ณรงค ์ศิวาพานชิ  ผู้บังคบัการตำรวจภธูรจังหวดัจันทบรีุ

ความเปน็มาของกระบวนการ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง และวิทยากรกระบวนการ

“..ระบบงานของตำรวจไทยแตล่ะเดอืนคอื 10 วันแรกสบืหาขา่ว จับอีก 1 วัน
 อีก 5 วนักส่็งขึน้ศาล ทีสุ่ดคดกีห็ลดุ แตก่ท็ำเหมอืนเดมิอีก ทัง้ๆทีผ่ลกเ็ปน็เหมอืนเดมิเชน่กนั

 ไม่เคยคดิจะเปลีย่น เพราะคดิแคว่่าตวัเองมหีนา้ทีแ่คน่ัน้ และผูบั้งคบับัญชากส่ั็งแคน่ัน้
ชาวประมง เม่ือก่อนถักเชือกเป็นอวนหาปลา ต่อมาก็พัฒนาเคร่ืองมือเป็นลอบ
เพราะเขาเรยีนรู้จากประสบการณ ์จากส่ิงแวดล้อม แล้วพัฒนาทักษะให้ตัวเอง

แต่ตำรวจไทยไม่เคยคิดจะเปล่ียน
หมูบ้่านในประเทศไทย มีทัง้หมด 8 หมืน่กวา่แหง่ ตำรวจไทยมทีัง้หมด 1 แสนกวา่คน

ถ้าเอาตำรวจลงไปหมูบ้่านละ 2 คน ไปช่วยชาวบ้านเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ก็ไม่ต้องมาน่ังจับๆปล่อยๆ เพราะปัญหาจะไม่มี..”

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในช่วงปี 2535-2536 มีความรุนแรงอย่างมากทั้งชนิดยาที่
มีอยู่หลายประเภทและปริมาณผู้เสพ-ผู้ค้าจำนวนมาก ด้วยความคิดที่ว่าหากทำงานเฉพาะตาม
หน้าที่ในระบบราชการตำรวจซึ่งเน้นที่งานปราบปรามเท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
แท้จริง เพราะไม่มีทางจับกุมผู้กระทำผิดได้หมด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด-แนวทาง-วิธีการ
ใหม่ในการจัดการกับปัญหายาเสพตดิโดยใช้พลังชุมชนเข้มแข็ง..

"..เริ่มแรกก็คิดถึงวิธีการมวลชนสัมพันธ์จากที่เคยเป็น ตชด. คือสร้างแนวร่วม
ให้มากๆ แต่เรื่องยาเสพติดมันไม่เหมือนเรื่องอื่นไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งด้วย กลัวอันตราย ก็
ต้องมาหาเหตุผลที่จะให้เขายอมร่วมมือ เริ่มด้วยพยายามอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าวิธีการของ
เราจะไม่ใช้การเผชิญหน้ากับผู้เสพผู้ค้าผู้มีอิทธิพล ไม่ใช้วิธีรุนแรง ใช้สันติวิธี ไม่จับกุม และ
ตำรวจจะช่วยคุ้มครองชาวบ้าน.."
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จากนั้นก็ต้องสร้างศรัทธากับชาวบ้านว่าทำจริง เช่น หากจะจับผู้ติดยาเสพติดก็จับได้
มากมายซึ่งล้วนเป็นลูกหลานของชาวบ้านทั้งนั้น แต่ไม่จับกุมหรือเลือกจับเฉพาะรายที่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนอื่น รวมทั้งการลงไปคลุกคลีสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เพื่อลบภาพ
เดิมๆ ของตำรวจบางส่วน(ที่มีแต่การลงไปสืบหาเบาะแสข่าวเพื่อจับกุม) รวมทั้งเพื่อศึกษาเรียนรู้
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนหรือที่เรียกว่าการสืบสภาพชุมชน ด้วยการ
กินนอนในหมู่บ้านช่วยชาวบ้านทำงาน ช่วยเหลือลูกหลานชาวบ้านท่ีมีปัญหา..

“..เราก็ถามว่าใครมีญาติพี่น้องอยากจะเลิกให้มาที่ป้อม(ที่ทำการตำรวจชุมชน
ตำบลเกาะไร่) ก็ยกกันมาเต็ม แล้วก็พาใส่รถไปบำบัดที่อนามัย บางวันไม่ทันก็ต้องให้นอนค้าง
ที่ป้อม ก็มีปัญหาเพราะชุมชนรอบๆ ป้อมมีผู้เสพจำนวนมาก พวกขี้ยาด้วยกันก็ระแวงว่าพวกที่
มาป้อมจะแจ้งเบาะแสตน ชาวบ้านคลองจรเข้น้อยก็เลยสร้างที่พักสายตรวจให้เราในหมู่บ้าน
แล้วเอาพวกที่อยากจะเลิกมาที่นี่ แต่มันเยอะจนรับไม่ไหว คิดว่าต้องหาคนมาช่วยทำ เพื่อน
ตำรวจตอนน้ันก็ไม่มีใครเอากับเรา..”

ชาวบ้านซึ่งเป็นทั้งเจ้าของปัญหาและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เหมาะสมที่สุดในการ
เป็นเจ้าภาพ หรือใช้ “แนวทางชุมชนดูแลชุมชนเอง” ซึ ่งก็ต้องมีกลไกที่เป็นตัวแทนของ
คนทั้งชุมชนก่อน แต่หากเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเดิมก็จะไม่มีอิสระในการทำงานเพราะ
ต้องขึ้นอยู่กับระบบสั่งการของราชการ จึงน่าจะเป็นผู้นำที่มาจากศรัทธาของชาวบ้านหรือผู้นำ
ตามธรรมชาติ เพราะสามารถทำงานตอบสนองความต้องการที ่แท้จริงของชุมชนได้ แล้วก็
มาคิดวิธีการได้มาของคณะผู้นำธรรมชาติโดยออกแบบสอบถามว่าถ้าเดือดร้อนในด้านหลักๆ
ชาวบ้านจะไปปรึกษาใคร เอาคนที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่มาตั้ง “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง”
และหากจะสามารถค้นปัญหาที่แท้จริงและสร้างความร่วมมือกับคนส่วนใหญ่ได้ก็ต้องมีมาก
พอจงึเปน็ทีม่าของจำนวนกรรมการทัง้หมดและ “เครอืขา่ยเฝา้ระวัง”ในอตัราสว่นกรรมการ 1 คน
ต่อชาวบ้าน 3-5 ครัวเรือน..

“..พอกรรมการลงไปทำงานแล้ว ก็กลับมาเปิดเวทีประชาคม ชาวบ้านเรียกว่า
“วันแตกหัก” โดยแต่ละคนหย่อนรายชื่อผู้ที่ตนไปค้นมาว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลง
ในกลอ่ง ไม่ต้องเขยีนชือ่คนหยอ่นเพือ่ให้กรรมการทกุคนกลา้บอกความจรงิทีไ่ปรู้มา แล้วเอารายชือ่
ทั้งหมดมาทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราตำรวจเอาแต่จำนวนไม่เอาชื่อ
เพ่ือให้ชาวบ้านม่ันใจว่าเราไม่จับจริง ตรงน้ีนำไปสู่การคัดแยกผู้มีปัญหา-ไม่มีปัญหา..”

การรู้จำนวนของผู้ที ่มีปัญหาก็เพื่อให้สามารถควบคุมปัญหาได้ เริ ่มจาก “การหยุด”
ไวท้ีป่ริมาณปญัหาทีพ่บ ไม่ใหมี้เพิม่ขึน้ แลว้ตามมาดว้ย “การลด” ใหจ้ำนวนคนทีมี่ปัญหานอ้ยลง..
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“..ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันหยุด-เลิก ได้จริง ก็มาคิดทางออกเป็นการประชุม
ประชาคมชาวบ้านทุกเดือน ใช้วิธีการยกมือรับรอง-ไม่รับรองผู้เกี่ยวกับยาเสพติด แล้ว
เอาผลที่ได้มาทำเป็นบัญชีรายชื่อคนที่ไม่มีปัญหา หรือไปปรับเพิ่มในบัญชีคนที่มีปัญหา ก็จะรู้ว่า
ปัญหาเพิ่มขึ้นมั้ยหรือ “หยุด” ได้ไหม แล้วก็ยังมีการรับรองครอบครัวที่สมัครใจจะละเลิก
ยาแล้ว ซ่ึงก็จะทำใหรู้้ว่าเลิกได้จริงไหมหรอื  “ลด” ได้ไหม..

ทีแรกก็มีเสียงวิจารณ์ว่ายกมือให้กันเองหรือเปล่า ขนาดที่หน่วยงานบางแห่ง
เคยเอาน้ำยามาสุ่มตรวจปัสสาวะ แต่จริงๆ แล้วชาวบ้านเขารู้กันเองอยู่แล้วว่าทำได้จริงหรือไม่..”

รูปธรรมในชุมชน ที่มีผู้เสพยาสามารถเลิกได้ด้วยตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยได้รับ
กำลังใจจากคนรอบข้าง และไม่รู ้สึกถูกกดดันหรือบีบบังคับเหมือนการถูกจับเข้าสถานบำบัด
ของรัฐ เป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์ “แนวทางชุมชนบำบัด” คือการให้เวลา-ให้กำลังใจ-ให้โอกาส
ละเลิกด้วยตนเองก่อน หากไม่ไหวค่อยช่วยเหลือนำส่งสถานบำบัด ที่สำคัญคือการช่วยเหลือ
ด้านโอกาสทางสังคม เช่น ไม่รังเกียจ ช่วยหาอาชีพ ซึ่งการปฏิบัติกับผู้ค้ารายย่อยก็จะใช้แนว
ทางเดียวกันเพราะส่วนมากมีแรงจูงใจจากความต้องการเงินไปซ้ือเสพ

“..ก็มีผลกระทบเหมอืนกนั เพราะในระบบราชการตอนนัน้ยงัไม่ค่อยมีใครเหน็ดว้ย
กับเรา ทั้งแนวทางที่คนละแบบกัน หรือไม่บางคนก็ว่าเราบ้า บ้างก็ว่าเรายุให้ชาวบ้านไม่พึ่งรัฐ
เป็นหมู่บ้านปลดปล่อย หรือเราไม่จับเพราะค้ายาเสียเอง ก็อาศัยท่ีพยายามไม่ไปปะทะหรือเผชิญหน้า..

เราก็อยู่กันเหมือนเป็นแกะดำในระบบ อึดอัด แต่ก็ทำต่อไป และที่ทำตลอดคือ
พยายามเผยแพร่แนวคิด-วิธีการ ไปที่ไหนก็ถ่ายเอกสารแจกที่นั่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ประมาณ
ปี 2544 ก็ได้เจอกับ ผอ.วีรวัฒน์ และคุณพรทิพย์ ที่เข้ามาหาข้อมูลว่าทำไมคลองจรเข้น้อย
แก้ปัญหายาเสพตดิได้ แล้วก็เห็นดีด้วยกับท่ีเราทำและคดิว่าน่าจะเอาไปเผยแพรกั่บท่ีอ่ืนๆ..”

จากนั้นก็เกิดการรวบรวมแนวคิด-วิธีการ เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 9 ขั้นตอน รวมทั้งมีการอบรมสร้างทีมงานหรือวิทยากรกระบวนการ
เพ่ือลงไปแนะนำแนวทางและสนบัสนุนชาวบ้าน จนกลายมาเปน็การเผยแพรก่ระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งไปยังชุมชนหมู่บ้านต่างๆ หลายแห่งในภาคตะวันออกในปัจจุบัน

ด.ต.วิทยา   จันทร์ศิริ  วิทยากรกระบวนการแมข่่ายภาคตะวนัออก
ร.ต.ต.ธวัช   ชะนะ  วิทยากรกระบวนการแมข่่ายภาคตะวนัออก
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

คลอง จ ร เ ข้ นอ้ย



คลอง จ ร เ ข้ นอ้ย
ประสบการณ์ชุมชนเข้มแข็งแห่งแรกของภาคตะวันออก

“..หลานประธานชุมชนเข้มแข็งเอง ไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัด คบเพื่อนติด
ยา เสพผงขาวด้วยกัน พ่อแม่เพิ่งมารู้ก็เมื่อถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว มันติดรุนแรงขนาดฉีด
เข้าเส้นที่แขนจนเป็นรูด้านเหมือนคนเจาะหู พอกลับไปอยู่บ้านเฮโรอีนหาซื้อยากพอดียาบ้า
เข้ามาแทน ก็ติดยาบ้าอีก มีการรวมกลุ่มมั่วสุมกับเพื่อนวัยรุ่นทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านรอบๆ
ข้ามคลองจรเข้น้อยไปอีกฝั ่งเป็นคนละหมู่บ้านคนละเขตอำเภอ ตรงนั้นเป็นแดนเสรีในการ
ม่ัวสมุเลย ทัง้ซือ้ ทัง้เสพ มีรถมอเตอรไ์ซดเ์ขา้ออกวนัละเปน็รอ้ยคนัจนชาวบา้นเรยีกวา่เมอืงยอน..

เด็กคนนี้เมื ่อก่อนขยันช่วยงานครอบครัว พอติดยาพ่อแม่ต้องจ้างให้ออกไป
ช่วยงาน เขาก็ทำเพื่อจะมีเงินไปซื้อยาบ้า พ่อแม่รู้อยู่เต็มอกแต่ไม่รู้จะทำยังไง ตอนชาวบ้านเริ่ม
ช่วยกันทำชุมชนเข้มแข็งก็แนะนำให้พาลูกไปบวช แต่ปัญหาก็ไม่หมด พอทำประชาคมชาวบ้าน
ก็ชี ้เป้าว่าพระยังเสพอยู่ เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเลิกไม่ได้ โดยจ้างให้เพื่อนที่วิ ่งยอดไปซื้อมาเสพ
ด้วยกัน(คนวิ่งยอดที่ซื้อ 100 เม็ดจะได้ฟรี 10 เม็ด) ที่สุดก็ต้องสึกมาอยู่บ้าน พยายามเลิกเอง
แต่ลงไปอาบน้ำคลองหน้าบ้านเห็นเพื่อนฝั่งตรงข้ามยังรวมกลุ่มกันอยู่ก็อดไม่ได้ เลยว่ายน้ำ
ข้ามไปเสพอีก ประธานชุมชนทนไม่ได้เลยจับหลานตัวเองส่งเข้าคุกไปปีกว่า..

พอพ้นโทษออกมา เป็นช่วงที ่ชาวคลองจรเข้น้อยร่วมกันทำชุมชนเข้มแข็ง
จนเห็นผลแล้ว คือผู้ค้า ผู้เสพลดลงเกือบหมด แล้วก็มีการดูแลผู้ที่สมัครใจเลิก เด็กคนนี้ก็เลยเลิก
ได้จริงๆ ไปสมัครงาน พอโรงงานรู้ว่ามาจากคลองจรเข้น้อยก็รับทันที ตอนนี้เปลี่ยนจากหน้า
มือเป็นหลังมือ คือขยันทำงาน ประหยัดหาเงินมาได้เท่าไรก็เอาไปซื้อข้าวของต่างๆ เข้าบ้าน
ทดแทนที่ตัวเองเคยขโมยขายเอาเงินไปซื้อยา แล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซด์ให้น้อง กลายเป็นลูกในฝัน
ของพอ่แมใ่นชมุชนเลย..” --(ด.ต.วิทยา จันทรศ์ริิ วิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส.)



จากชุมชนท่ีมีความรุนแรงด้านยาเสพติดชนิดท่ีเดินเข้าบ้านไหนกล้็วนมีผู้เก่ียวข้อง
กับปัญหา ประมาณไดว่้าหลังคาเว้นหลงัคาทเีดียว ณ วันนีก้ลับกลายมาเปน็ต้นแบบชมุชน
เข้มแข็งแห่งแรกในภาคตะวันออก เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานของหน่วยงานมากมาย
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงชาวบ้านด้วยกนัเอง จนกระทัง่สามารถเผยแพรแ่นวคดิ-รูปแบบ-วิธีการ
เสริมสร้างกระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็งไปทั่วทั้งภาคตะวันออกในปัจจุบัน ชาว
คลองจรเข้น้อยทำได้อย่างไร !?!..

บอกเลา่ความเปน็มาของ ค น คลองจรเขน้้อย

บ้านคลองจรเข้น้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
อาณาเขตทศิเหนอืจรดกบัตำบลบางเตย อำเภอเมอืง จังหวดัฉะเชงิเทรา, ทศิใตจ้รดอำเภอบางบอ่
จังหวัดสมุทรปราการ, ทิศตะวันออกจรดหมู่ที่ 1 และ 3 ของตำบลเกาะไร่ และทิศตะวันตกจรด
ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  สภาพทางกายภาพของหมู่บ้านมีลักษณะ
เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวไปตามลำคลองจรเข้น้อย ปิดหัวหมู่บ้านด้วยคลองประเวศ
บุรีรมย์ ปิดท้ายหมู่บ้านด้วยคลองตัน ชาวบ้าน 113 ครัวเรือน 687 ชีวิตปลูกบ้านเรือนเรียงราย
กันตามแนวคลองทัง้สาม ด้านบนเปน็พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด้านการปกครองแบง่ออกเปน็ 3 คุ้มบ้านคอื
คุม้คลองประเวศ (คลองใหญ)่, คุม้คลองจรเขน้้อย และคุม้คลองตนั

การต้ังรกรากของหมูบ้่านมีมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ชาวคลองจรเข้น้อย 70% นับถือ
ศาสนาพทุธ 30% นบัถอืศาสนาอสิลาม แตอ่ยูร่่วมกนัอยา่งไมแ่บง่แยก ชุมชนมวิีถอีาชพี
ด้านเกษตรกรรมถงึ 90% โดยทำนาขา้วเปน็หลัก รองลงมาคอืนากุง้ เล้ียงปลา เป็ดเนือ้ ไก่พ้ืนบ้าน
และปลูกผักเศรษฐกิจคือ ข่า ตะไคร้ ซึ่งเป็นการทำมาหากินของชุมชนแต่ดั้งเดิม และปัจจุบันหลัง
จากมีการรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชนแล้วยังเกิดอาชีพเสริมซึ่งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ได้แก่การรวมกลุ่มกันเป็นแรงงานรับจ้าง ทั้งกลุ่มแรงงานรับจ้างไถนา-พ่นยา, แรงงาน
รับจ้างแพปลาและกลุ่มรับเหมางานจากโรงงานมาทำทีบ้่าน

หลงัคาเวน้หลงัคา ปัญหา ย า เ ส พ ต ิด ของชมุชน

ก่อนจะมีปัญหายาเสพตดิในชุมชน คนเฒ่าคนแก่บอกว่าหมู่บ้านคลองจรเข้น้อยน้ัน “อาหาร
การกินไม่อดอยาก วิถีชีวิตอยู่กันฉันท์ญาติพี่น้อง”  แต่พอมหันตภัยยาบ้าแพร่ระบาดหนักชุมชน
ท่ีเคยอยู่กันอย่างสงบสุขกลายเป็นสภาพท่ีชาวบ้านเรียกว่า “หมาเห่าจนเม่ือยหลับ” และ “เมืองเถ่ือน”
มอเตอร์ไซด์ว่ิงส่งเสียงดังท้ังคืน มีท้ังคนนอกท่ีเข้ามาซ้ือยาและคนในหมูบ้่านท่ีท้ังเสพและขาย สารพัน
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ปัญหาตามมาทัง้ทะเลาะววิาทในครอบครวั ชกต่อยในชุมชน ลักขโมย การพนนั ลูกหลานตดิยาขาด
แรงงานในครอบครัว พ่อแม่ก็ไม่มีกะจิตกะใจทำงาน การทำมาหากินของชุมชนสั่นคลอนเพราะ
หลังคาบ้านเว้นหลังคาบ้านล้วนมีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด

“ผมเกิดมาจนอายุจะแปดสิบแล้ว ไม่เคยเห็นภัยอะไรจะร้ายแรงเท่ายาบ้า
ตัวนี้เลย หลานผมมันไม่เหมือนคนแล้ว ออกจากบ้านก็มีแต่เรื่องกับชาวบ้าน ชกต่อยกัน
กลับเข้าบ้านก็ตีกันกับพ่อแม่มัน แม้แต่ลูกสาวของอามันเองยังมุดเข้าไปในมุ้งแต่เด็ก
มันกระโดดหนี มันยังไม่รู้เรื่องเลย.. มันน่ากลัวยิ่งกว่าสงครามเพราะเป็นสงครามเย็นใน
ครอบครัว ตายท้ังเป็น คนไม่เสพก็จะบ้าไปด้วย”

“..ทีแรกผมไม่เชื่อชาวบ้าน จนมาเฝ้าดูลูกตัวเองจนรู้ว่าเสพมาหลายปี แล้วยัง
คา้งคา่ยาบา้ไว ้6 หมืน่ คนขายมนัมาทวงถงึบา้นไมจ่่ายกอั็นตราย  ผมกลุม้ใจมากขบัรถไปนำ้ตา
ไหลหยดทั้งเครียดทั้งแค้น เพราะผมรักลูกมาก และชื่อเสียงวงศ์ตระกูลผมต้องมาเสียหาย..”

“..ลูกชายผม 2 คน เสพยาบ้ากันหมด แรกๆ ชาวบ้านบอกก็ไม่เชื่อ คิดในใจ
ว่าเป็นไปไม่ได้ ลูกเรามันอยู่บ้านไม่ดื้อเลย ทำไปทำมาสังเกตว่ามันไม่ยอมไปเรียน จนแน่ใจ
ผมตีลูกจนแทบตายมันก็หนีไปนอนบ้านเพื่อน นั่งรอจนดึกกลับมาคุยกันสองสามคำก็ตีอีก
ทุกวันอย่างน้ีอดนอนทุกคืน..”

“..เริ่มแรกที่มีผู้เสพไม่มากนัก ก็ได้แต่ใช้วิธีขอร้องกันว่าให้เลิกเสีย อยู่ๆ มาลูก
หลานในหมู่บ้านเสพหลายคนเข้าตักเตือนก็ไม่เชื่อ  ครั้นจะจับกุมก็จะพากันเดือดร้อนไปกัน
ใหญ.่. บางรายพอ่แม่ไม่ยอมรับ (ว่าลูกตดิยา) ท้ังๆ ท่ีเดก็เสพจนเบลอแลว้”
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ชาวคลองจรเข้น้อย เริ่มสัมผัสกับปัญหายาเสพติดที่เข้ามาประปรายในปี 2537 ขณะนั้น
จำนวนไม่มากนักจึงยังไม่มีใครคิดว่าเป็นปัญหาส่วนรวม กระทั่งจากผู้เสพไม่ถึง 10 คนขยาย
อย่างรวดเร็ว และมีการขายยาบ้าในชุมชนด้วย ปี 2542 ยาบ้าได้ระบาดหนักโดยแม้ว่าเจ้าหน้าที่
จะพยายามเข้ามาแก้ปัญหา การตรวจค้นก็มักไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย ไม่สามารถจับตัวผู้กระทำ
ผิดได้ เน่ืองจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ เพราะความกลวัท่ีจะบาดหมางกนัเองในสังคมเครือญาติ
กลัวเสียชื่อเสียงครอบครัว และกลัวถูกปองร้าย แต่ยาเสพติดที่มาเคาะประตูเรียกลูกหลานของ
พวกเขาแทบทุกหลังคาเรือนได้นำมาซึ่งความวิตกกังวลร่วมกันว่ามันได้กลายเป็นปัญหาหลัก
ของหมู่บ้านแล้ว

ติดอาวธุ ค ว า ม คิ ด พิชิตปญัหายาเสพตดิในชมุชน

ต้นปี 2543 ดาบวิทยา จันทร์ศิริ ตำรวจสายตรวจชุมชนและชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์
สถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษ ได้เข้ามาในชุมชนคลองจรเข้น้อย สำรวจสภาพปัญหา และเริ่ม
พดูคยุแลกเปลีย่นกบัแกนนำชาวบา้น ทัง้สารวตัรกำนนั ผู้ใหญบ้่าน ผู้ช่วยผูใ้หญบ้่าน สมาชกิ อบต.
ผู้นำทางศาสนา และผู้อาวุโส พยายามทำความเข้าใจว่ามาตรการปราบปรามของเจ้าหน้าที่เพียง
ลำพังไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านได้เพราะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ
ของชุมชนด้วยการแก้ปัญหาโดยทางราชการเมื่อเสร็จแล้วก็ยกกำลังกลับปัญหาก็กลับคืนมาอีก
วนเวียนตลอดเวลา ชาวบ้านจึงต้องเลิกความคิดที่ว่า “ธุระไม่ใช่” หรือ “ชาวบ้านทำเองไม่ได้”
โดยตระหนกัว่ายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมของคนท้ังชุมชนท่ีต้องลุกข้ึนมาร่วมแรงร่วมใจแก้ไข

นอกจากบทบาทเริ่มแรกในการจุดประกายให้ชาวบ้านลุกขึ้นมารวมพลังจัดการ
กับปัญหาของชุมชนด้วยตนเองแล้ว ตำรวจชุมชนยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบของ
วิทยากรกระบวนการ
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สร้างกลไกชมุชนเขม้แขง็ “ ผู้ น ํา ธ ร ร ม ช า ต ิ” และ  “ เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม ”

เมื่อบรรดาแกนนำตระหนักถึงปัญหาและเห็นดีกับแนวทางแล้ว จึงต้องสร้างแนวร่วม
ชาวบ้านเพ่ือแสวงหาทางออกดว้ยกัน จึงเกิด “เวทีประชาคมคร้ังท่ี 1” เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2543
เป็นการนัดรวมพลคนคลองจรเข้น้อยทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ
ความจำเป็นที่ทั้งชุมชนต้องร่วมกันจัดการ และด้วยความคิดที่ว่าผู้นำที่เป็นทางการนั้นมีบทบาท
หน้าที่รองรับการทำงานของกลไกภาครัฐอยู่แล้ว แต่อาจมีข้อจำกัดในการทำงานบางอย่าง ดังนั้น
จึงน่าจะมีกลไกที่ไม่ใช่ระบบราชการแต่มีความคล่องตัวในการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม
กับสภาวะการณ์และสอดคล้องกับวิถีช ีว ิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน จึงก่อเกิด
“คณะกรรมการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านคลองจรเขน้้อย” หรือ “คณะกรรมการ
ชุมชนเข้มแข็ง”

โดยการคดัเลอืก “ผูน้ำตามธรรมชาต”ิ ดว้ยวธิกีารใหช้าวบา้นกรอกแบบสอบถาม 10 ขอ้
ที่สมมุติขึ ้นมาว่าเมื่อได้รับความเดือดร้อนในเรื ่องหลักๆ จะไปปรึกษาใครในหมู่บ้าน เมื่อได้
รายชื่อแล้ว ก็มาคิดถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของคนทำงานซึ่งจะสามารถดูแลหมู่บ้านได้ทั่วถึง จึง
ได้เป็นจำนวนกรรมการ 31 คนที่ชาวบ้านลงคะแนนให้มากที่สุด คนที่ได้คะแนนอันดับ 1 เป็น
ประธานคือ นายศุขเกษม คงถาวร  และคณะกรรมการที่ชาวคลองจรเข้น้อยเลือกขึ้นมานี้ มี
องค์ประกอบจากท้ังผู้นำท่ีไม่เป็นทางการและผูน้ำท่ีเป็นทางการ รวมอยู่ด้วยกัน

เมื่อได้คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการประชาธิปไตยของชาวบ้านแล้ว
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซ่ึงไดแ้ก ่ประธานชมุชนเขม้แขง็, เลขานกุารประชาคม, การประสานงานกบัหนว่ยราชการ, งานดา้น
สาธารณูปโภค, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์, งานมวลชนสัมพันธ์, งานด้านสตรีและเยาวชน, งาน
ประเพณีต่างๆ, งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต ่สำหรับปัญหายาเสพติดไม่ถือเป็น
บทบาทหน้าที่ของคนใดโดยเฉพาะ เพราะกำหนดเป็นภารกิจร่วมของคณะกรรมการ
ท้ังหมด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง คือแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน โดยสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านทั้งการระดมปัญหา ระดมทางออก และระดมคนเพื่อ
ปฏิบัติการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เหมาะสมกับชุมชน โดยมีเครือข่ายเฝ้าระวังใน
อัตราส่วนกรรมการ 1 คนรบัผิดชอบสอดสอ่งดูแลชาวบา้น 3-4 ครัวเรือน ซ่ึงเลือกเอาเอง
ตามความเหมาะสมว่ากรรมการคนไหนสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกับบ้านใดได้บ้าง
กรรมการ 31 คนรวมเปน็ 31 เครือข่ายจงึดูแลไดท่ั้วถึง 113 ครัวเรือนทัง้หมูบ้่าน
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สายสมัพันธเ์ครือญาตบิน ค ว า ม เ อื ้อ อ า ท ร สันตวิธีิแก้ไขปญัหา

ที่ทำการคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งก็คือศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน ตั้งอยู่
ในบริเวณโรงนาของนายสมบญุ สุวประดิษฐ ์สารวตัรกำนนัตำบลเกาะไร ่การทำงานของคณะ
กรรมการ เริ ่มจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ด้วยแนวคิด “ไม่ใช่เพื่อสร้าง
กระแสต่อต้าน ไม่ใช่เพื่อประนาม”  เพราะผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล้วนเป็นเครือญาติกับ
ชุมชน จึงเน้นที่พยายามขยายความร่วมมือของชาวบ้านโดยมุ่งสร้างความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือ
ให้โอกาสคนผิดกลับตัวกลับใจและสร้างความสงบสุขแก่ชุมชน ส่วนวิธีการมีตั้งแต่แบบปากต่อ
ปากหรอืกรรมการ 1 คนไปพดูคยุกับเครอืขา่ยของตน 3-4 บ้าน, ใช้หอกระจายขา่วของหมูบ้่าน และ
เขียนป้ายรณรงค์ติดตั้งเผยแพร่ตามที่ต่างๆ ในชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ทำการประชาคม
ถนนในหมูบ้่าน กระท่ังในแปลงนา

วิธีวัฒนธรรมของชาวคลองจรเข้น้อย มีความเป็นพี่เป็นน้องเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ
กันทั้งชุมชน กลไกแก้ไขปัญหาโดยวิธีการของชุมชนจึงมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการของ
ราชการ เนื่องจากไม่สร้างความกระทบกระทั่งบาดหมางกัน สอดคล้องกับสภาพการณ์การอยู่
ร่วมกัน หัวใจสำคัญในการทำงานคือ “สันติวิธี” โดยพยายามผนึกกำลังของทุกฝ่ายในชุมชนอย่าง
ไม่แบ่งแยก และโดยพยายามไม่ใช้บทลงโทษผู้กระทำผิดไม่ว่าจะด้วยกฏบ้านหรือกฏหมาย แต่
จะเริ่มจาก “การให้ความช่วยเหลือ-ให้อภัย-ให้โอกาสกลับใจ” ไม่ว่าจะเป็นกับผู้ค้ายาหรือผู้
เสพยาจนกว่าจะเลิกพฤติกรรมไม่ดีได้ ยกเว้นกรณีที่ก่อความเดือดร้อนมากหรือไม่ยอมเลิก จึง
จำเป็นต้องใช้กลไกทางกฏหมายจัดการ

ด้วยหลักแห่งสันติวิธีในวัฒนธรรมเอื้ออาทรของสังคมเครือญาตินี้เองที่ใช้ได้ผล
ในชมุชนคลองจรเขน้อ้ย ชาวบ้านทีเ่คยกลุม้ใจแทบเปน็บา้เพราะมลูีกหลานตดิยาเสพตดิ
ปัจจุบันกลายเป็นแนวร่วมพัฒนาชุมชน บางคนเสียสละกำลังทรัพย์ยกที่ดินให้สร้าง
ที่ทำการประชาคมหลังใหม่ บางคนเสียสละกำลังกายกำลังใจมาร่วมเป็นแกนนำพัฒนา
นั่นเพราะเหตุผลที่ว่า “พวกเขาได้ลูกหลานกลับคืนมา” จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนปัญหายาเสพติดในชุมชน
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คัดแยก ผู้ เ ส พ - ผู้ ค้ า บัญชีลบัของหมูบ้่านกบัการใหโ้อกาสกลบัใจ

ในเวทีประชาคมครั้งที่ 2 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติการเชิงรุกโดย “การคัดแยกผู้มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดในชุมชน”  อย่างละเอียดตามพฤติกรรมและมูลเหตุ
จูงใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเสพยา, ผู้ท่ีเคยเสพแลว้บอกว่าเลิกได้, ผู้ท่ีเคยผ่านการเขา้ค่ายบำบัด
ยา, ผู้ที่แน่ใจว่ายังติดยาอยู่, ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ และกำหนดมาตรการจัดการ
ตามความหนกัเบาของพฤตกิรรม เช่น หากเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ท่ีมีมูลเหตุจูงใจจากความโลภ
ก็ใช้กลไกราชการและกฏหมายเข้ามาดำเนินการปราบปรามอย่างเฉียบขาด แต่หากเป็นผู้เสพและ
ผู้ค้ารายย่อยท่ีมีมูลเหตุจูงใจจากการตดิยา ความยากจน หรือส่ิงแวดล้อม ชุมชนพร้อมจะให้โอกาส

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำความเข้าใจว่า “เป็นการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือให้โอกาส
ไม่ใช่เพื่อการลงโทษ” ทำให้ชาวบ้านสมัครใจที่จะร่วมมือด้วย วิธีคือกรรมการแต่ละคนจะเขียน
รายช่ือผู้มีพฤติกรรมเข้าข่ายเก่ียวข้องกับยาเสพติดในเครือข่ายบ้านท่ีตนดูแลหย่อนลงกล่องกระดาษ
จากน้ันคณะกรรมการจะนำรายชือ่ท้ังหมดมาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือความถูกต้องแม่นยำของ
ข้อมูลก่อนจะจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเก็บเข้าแฟ้มเป็นความลับ
ของหมู่บ้าน ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านโพธิ์
และฝ่ายปราบปรามคือสถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษ เพื่อให้เพียงจำนวนตัวเลขผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่แต่ไม่ให้รายชื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้จัดการปัญหาตามแนวทาง
“สันติวิธี” ท่ีเหมาะสมกับวิธีวัฒนธรรมของตนก่อน หากเหลือบ่ากว่าแรงจึงจะขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วย

ผลที่น่าสนใจคือ แต่เดิมการสืบสวนข้อมูลทางลับของตำรวจพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในหมู่บ้านไม่เกิน 9-10 คน แต่กระบวนการที่ผ่านกลไกชุมชนเข้มแข็งของ
ชาวคลองจรเข้น้อยสามารถค้นหาได้เองถึง 45 คน และสามารถจำแนกได้อย่างละเอียดคือ
4 คนใน 2 ครอบครวัทีเ่ปน็ผูค้า้รายยอ่ย และ 41 คนใน 39 ครอบครวัทีเ่ปน็ผูเ้สพ-ผู้ตอ้งสงสยั
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ปัก ธ ง ข า ว ก้าวสูห่มูบ้่านชนะยาเสพตดิ

เวทีประชาคมคร้ังท่ี 3 ของชุมชนคลองจรเขน้้อย ได้ทำการรับรองครัวเรือนท่ีปลอดยาเสพตดิ
หรืออยู่นอกเหนือจากบัญชีผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยวิธีการอ่านรายชื่อสมาชิก
ของแต่ละครอบครัว หากไม่ได้รับเสียงรับรองเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ ก็ให้นำรายชื่อผู้ที่มี
ปัญหาไปปรับเพิ่มในบัญชีผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะมีการติดตามดูแลเพื่อตรวจ
สอบให้แน่ใจหรือเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป

ผลท่ีได้คือ 72 ครอบครัว ได้รับการรับรองเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด คณะกรรมการ
จึงทำการปลุกกระแสสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนและถือเป็นการยอมรับยกย่องครัวเรือนเหล่า
นั้นด้วยกิจกรรมแจกธงขาวปลอดยาเสพติดให้นำไปปักหน้าบ้านรวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แกท่ัง้ 72 ครอบครวัโดยเชญินายอำเภอ หวัหนา้สถานตีำรวจ สาธารณสขุ และหวัหนา้สว่นราชการ
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีมาร่วมในพธีิเป็นสักขีพยาน เป็นการเปดิโครงการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชุมชน
เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2543

1.หยดุ  2. ลด  3.เลกิ ก ล ย ุท ธ ์จัดการยาเสพตดิในชมุชน

หลังจากจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 45 คนใน 41 ครอบครัวแล้ว
คณะกรรมการก็ตั้งเป้าหมายต่อไป โดยใช้ฐานความคิดที่ว่า “ปัญหายาเสพติดอยู่ที่ผู้เสพและผู้ค้า
ผู้เสพเป็นฐานให้แก่ผู้ค้า หากไม่มีผู้เสพ ผู้ค้าก็อยู่ไม่ได้ จึงต้องเน้นการแก้ไขที่ตัวปัญหา” เริ่มจาก
“หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน” ไม่ให้เกิดผู้เสพหรือผู้ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น
โดยใชเ้ครอืขา่ยคณะกรรมการ 31 คนชว่ยกนัสอดสอ่งเฝา้ระวงัอยา่งทัว่ถงึในลกัษณะ “ตาด-ูหฟูงั”
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองผ่านหอกระจายข่าวและป้ายรณรงค์ รวมท้ังอบรมให้ความรู้เยาวชน

และเปา้หมายตอ่มาคอื “การลดจำนวนผูเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ” โดยปฏบัิตกิารเชงิรกุ
ลงไปพบปะพูดคุยกับทั้ง 45 คน 41 ครอบครัว ขอให้เลิกพฤติกรรมเสีย มีการสร้างความไว้วางใจ
และโนม้นา้วชกัชวนใหแ้รงจงูใจทีด่วีา่ชมุชนพรอ้มจะใหโ้อกาสกลบัตวัเสยีใหม ่ไม่ใช้วธิกีดดนัเรง่รดั
แต่ให้ค่อยๆปรับตัวจนสมัครใจที่จะประกาศตัวเลิกเสพเลิกค้าโดยเข้าร่วม “โครงการควบคุม
พฤติกรรม แต่ไม่ควบคุมตัว” จากนั้นจึงทำการช่วยเหลือตามความเหมาะสมของแต่ละราย
หากเป็นผู้ค้าก็จะติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและช่วยเหลือตามสมควรเมื่อเลิกได้ เช่น ให้กู้ยืม
ทุนหรือให้โอกาสด้านอาชีพ  หากเป็นผู้เสพก็ช่วยเหลือในการบำบัดรักษาทางกาย-ทางใจ โดย
ประสานกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องตามความจำเปน็ ท้ังน้ีชาวบ้านจะช่วยกันให้กำลังใจจนสามารถ
เลิกได้ในท่ีสุด
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“..ผู้ติดยาท่ีสมัครใจจะเลิก ชุมชนก็ช่วยเต็มท่ีท้ังเร่ืองการงาน เร่ืองกำลังใจ ไม่ปล่อย
ให้เขาต่อสู้เพียงลำพัง เช่น เดินผ่านหน้าบ้านหน้าร้านก็ชวนมากินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวร่วมวงด้วยกัน
หรอืขบัรถผา่นแลว้เหน็วา่ไปทางเดยีวกนักช็วนไปดว้ย หรอือยา่งคนไหนอยากทำงานอะไรกช็วนไป
ทำ เชน่ชอบชา่งไมก้พ็าไปฝกึงานไปทำงาน ถนดังานแพปลากไ็ปทำกบัเจา้ของแพซึง่เปน็กรรมการ
ชุมชน หรืออยากทำงานอยู่บ้านก็ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่รับงานมาทำที่บ้าน.. สิ่งเหล่านี้มันได้ผลมาก
กว่าการเขา้ค่ายบำบัดยาของรฐั เพราะคนตดิเขามเีวลาปรับตัวได้ ไม่บังคับ และยังมีคนช่วย ก็รู้สึกดี
และเลิกได้เองในท่ีสุดเป็นส่วนมาก..” --(คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย)

ในรอบแรกมีกลุ่มท่ีเลิกได้ 22 ครอบครัว รอบท่ีสอง 4 ครอบครัว รอบท่ีสาม 2 ครอบ
ครัว รอบท่ีส่ี 1 ครอบครัว รอบท่ีห้า 6 ครอบครัว และรอบท่ีหกเลิกได้ 6 ครอบครัว ในท่ีสุดท้ัง
41 ครอบครัวที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลิกพฤติกรรมได้หมดด้วยบรรยากาศความ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของคนในครอบครัวและในชุมชน ท้ังน้ีมีอยู่ 1 คนท่ีเป็นผู้ค้ายาเสพติด
รายสำคัญของชุมชนท่ีต้องให้กฏหมายย่ืนมือเข้ามาจัดการปราบปรามโดยการจับเข้าคุก

รักษาสถานะชมุชนเขม้แขง็-สร้างภมูคุ้ิมกนัสูก่าร พั ฒ น า ยัง่ยนื

วันที่ 30 เมษายน 2546 ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านคลองจรเข้น้อยก็สามารถปักธงขาวเป็น
บ้านปลอดยาเสพตดิได ้การทีต่อ้งใชเ้วลานานถงึ 34 เดอืนในการหยดุยัง้และลดจำนวนผูเ้กีย่วขอ้ง
กับยาเสพติด ก็ด้วยแนวคิดที่ว่าหากต้องการให้ชุมชนปลอดยาเสพติดเร็วที่สุดก็สามารถกระทำได้
โดยใช้กฏหมายและการปราบปรามเขา้กวาดลา้ง แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีถอนกำลังออกไปแล้ว ปัญหาก็จะ
กลับมาสู่ชุมชนอีกอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่ “การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การทำให้
ชุมชนปลอดยาโดยเร็ว แต่เป็นการทำให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน” จึงต้องอาศัย
ความพร้อมของชุมชนเอง

และด้วยความคดิเช่นน้ี แม้ว่าชาวบ้านคลองจรเขน้้อยจะไม่มีใครเก่ียวข้องกับยาเสพตดิแล้ว
กต็าม แตภ่ารกจิของชมุชนกย็งัไมห่มดไป นัน่กค็อืการรว่มกนัสอดสอ่งเฝา้ระวงัไมใ่หย้าเสพตดิหวน
กลับคืนมาอีก เวทีประชาคมกลางหมู่บ้านจึงยังคงถูกใช้เป็นท่ีออกเสียงรับรองครัวเรือนปลอด
ยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือน เป็นการรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง
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เมื่อ “หยุด-ลด-เลิก” ปัญหายาเสพติดได้แล้ว การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาปากท้องจึงตามมา เกิด “โครงการสู้ภัย
เศรษฐกิจ” มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มทำน้ำตะไคร้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดเนื้อ, เลี้ยง
ปลา และปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยมีกองทุนหมู่บ้านเป็นเงินให้กู้ยืมประกอบอาชีพ  มี
วิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส. และสถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษช่วยประสานส่วนราชการ
ที่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาอบรมอาชีพให้ชาวบ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังช่วยเหลือกันเองใน
ลักษณะการรวมกลุ่มสร้างงานให้กับตนเองและเพือ่นบ้าน ได้แก่ กลุ่มแรงงานรับจ้างด้านเกษตรกรรม
ไถนา-หว่านข้าว-พ่นยา ที่รับงานทั้งในและนอกชุมชน, กลุ่มรับจ้างแพปลาออกไปทำงานในเมือง
โดยมีเจ้าของแพปลาซึ่งเป็นคนในชุมชนช่วยเหลือ และกลุ่มรับงานทำห่วงผ้าม่านจากโรงงาน
มาทำที่บ้าน ปัจจุบันนอกจากเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก ชาวคลองจรเข้น้อยมีสัมมาอาชีพ
มากมายรองรับ

“ไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจถ้าขยัน จะมีงานให้ทำอยู่เสมอ คนแก่คนเฒ่า
ก็นั่งทำงานที่บ้านได้ เด็กๆ อยากได้ค่าขนมไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แต่มาทำงานวันหนึ่งๆ ก็ได้แล้ว
50-100 บาท”--(คณะกรรมการชมุชน)

ต่อยอดเวท ีป ร ะ ช า ค ม ไมรั่บรองรถซิง่-หวยแขวน

ไม่ใช่แต่เพียงปัญหายาเสพติด ปัญหาปากท้อง ทว่าปัญหาสังคมในหมู่บ้านสำคัญๆ
หลายอย่างก็ได้รับการแก้ไขจากกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยเช่นกัน เวทีประชาคมทุกเดือน
ไม่เพียงเป็นที่ออกเสียงรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด แต่ยังเป็นศูนย์รวมการระดม
ความคิดและแนวทางพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแห่งความเข้าอกเข้าใจอันดี
เคารพเหตุผลซ่ึงกันและกัน อันนำไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านในทุกๆ ด้าน..
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“..มีประชุมครั้งหนึ่ง พอรับรองครัวเรือนปลอดยาแล้ว ชาวบ้านก็ยกปัญหาวัชพืช
เต็มคลองขึ้นมาคุยว่าจะทำยังไง มีคนเสนอว่าให้ทำพร้อมกันทั้งสองหมู่บ้านซึ่งใช้คลองร่วมกัน
และใหเ้กบ็เงนิบา้นละ 20 บาทมาพฒันา บางคนบอกใหท้ำหนา้บา้นใครบา้นมนักอ่นไมต่อ้งรอกนั
ที่เหลือค่อยมาลงแขกช่วยกัน ที่สุดก็ทำท่าจะมีมติให้เก็บบ้านละ 20 บาทซื้อยามาพ่นฆ่าวัชพืช
ลุงยัพซึ่งชาวบ้านเรียกว่าขี้เมาก็ลุกขึ้นค้านว่าจะทำให้หญ้ามันเตียนแต่ยิ่งทำให้ปลาตายน้ำเน่า
ใช้ไม่ได้กันซะอีก ชาวบ้านก็ให้พาแกออกไปเสียเพราะแกเมา ผมก็บอกว่าให้ลองฟังดีๆ แกมีเหตุผลนะ
แล้วทุกคนกเ็ห็นดี ตบมือให้ลุงยัพ แกก็หายเมาทนัที ท่ีสุดชาวบ้านก็มีมติให้ทำความสะอาดบา้นใคร
บ้านมันก่อน แล้วที่เหลือลงแขกช่วยกัน เงินที่ระดมกันครอบครัวละ 20 บาทแทนที่จะเอาไป
ซื้อยากำจัดวัชพืชก็เอาไปซื้อแหอวนมาดักล้อมปลาไว้ ปัญหาวัชพืชเต็มคลองก็ได้รับการแก้ไข
โดยที่ไม่ทำให้น้ำเน่า และยังได้อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้อีกด้วย นับจากนั้นมาไม่มีใครกินเหล้าเข้าที่
ประชุมอีกเลย ชาวบ้านก็เคารพความคดิเห็นซ่ึงกันและกันมากข้ึน..” --(ดาบวิทยา)

เวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย ยังสามารถพัฒนาไปสู่การรับรอง-
ไม่รับรองรถซ่ิงและหวยแขวนอีกด้วย..

“..มีครั้งหนึ่งวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถซิ่งออกไปถูกจับในเมือง ชาวบ้านจึงยกปัญหานี้
ขึ้นมาพูดในที่ประชุม ประธานเกษมก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว คือมันทำผิดกฏหมาย
ก็แก้ไขให้ถูกตั้งแต่ในบ้านเรา เช่นไม่มีใบขับขี่ก็ให้ไปสอบ แต่งรถเสียงดังก็ให้แก้เครื่องซะ มติที่
ประชุมก็เห็นด้วยและให้เครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดคอยเฝ้าระวังเรื่องนี้ด้วย แล้วก็มีการ
มารับรองไม่รับรองว่าครอบครัวไหนปลอด-ไม่ปลอดรถซ่ิง..

ต่อมาวัยรุ่นก็ย้อนผู้ใหญ่เข้าให้บ้างว่า ทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องรถเสียงดังก็มาจับ
ผิดแต่พวกเขา แล้วทีคนโตๆ เล่นหวยเล่นไพ่กัน ไม่เห็นจะควบคุมกันเลย ที่สุดก็กลายมาเป็น
ประชาคมรับรอง-ไม่รับรองการพนันด้วย ตั้งแต่ตีไก่ ไฮโล หวยแขวน ไม่เว้นกระทั่งไพ่ตองของ
คนแก.่.” --(ด.ต.วิทยา)

ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันก็หมดไปด้วยเช่นกัน จากท่ีเคยมีช่ือเสียงร่ำลือ
กลา่วขานในทางลบวา่วัยรุน่คลองจรเขน้้อยเกเรชอบยกพวกไปตกัีบคนอืน่ หรอืมีงานรืน่เรงิ
ท่ีไหนวัยรุ่นหมู่บ้านน้ีมีเร่ืองตีกับเขาทุกท่ี สร้างความเดอืดร้อน เจ็บตัว ทำให้พ่อแม่เสียเงินเป็นประจำ
ก็แก้ไขได้จากเวทีประชาคมซึ่งหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเป็นประจำว่าลูกหลานใครมีปัญหา
บ้าง ถึงขนาดพอ่แม่บางคนมาขอรอ้งกรรมการวา่ไม่ให้เอ่ยช่ือลูกตนไดไ้หม แต่กรรมการไม่ยอม และ
พอพูดบ่อยเข้าพ่อแม่ก็อับอายต้องกลับไปเข้มงวดกวดขันกับเด็กของตน

ชาวคลองจรเข้น้อยบอกว่า ทุกวันนี้ครอบครัวได้ลูกหลานที่ดีของตนกลับคืนมาสู่
อ้อมกอด ชุมชนได้แรงงานกลับคืนมาประกอบสัมมาอาชีพ
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“หมู่บ้านนี้ได้ทำกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้วยการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมแบบประชาชนเป็นเจ้าของ และแยกพฤติกรรมเสพ ผู้ค้ายาเสพติด แล้วใช้หลักสันติวิธี
แก้ไข สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นคนดีได้ท้ังหมด ด้วยมาตรการทางสงัคมของชุมชน ร่วมแรง
ร่วมใจจนเกดิพลังมวลชน พลังแผ่นดิน พัฒนาหมูบ้่านใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

คนดีศรีหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องเก่ง รวย หรือมีชื่อเสียง แต่จำเป็นต้องมีจริยธรรม
ศีลธรรมอันดีงาม มีความรักใคร่สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" --(ประกาศคนดีศรีหมู่บ้าน
คลองจรเข้น้อย)

จากผลความสำเร็จของชาวคลองจรเข้น้อยที่สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติด และถัก
ทอไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคมชุมชน
ด้วยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง “ชุมชนดูแลชุมชนเอง” รูปแบบ “คณะ
กรรมการชุมชนเข้มแข็ง” และ “เวทีประชาคมหมู่บ้าน” ทำให้ในปี 2544 ชุมชนคลองจรเข้น้อย
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ดูงาน ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสำนกังานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือ ป.ป.ส. และกลายเป็นต้นแบบท่ีถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ
อกีมากมายในภาคตะวนัออกและภาคกลาง เชน่ จังหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด รวมทัง้
รูปแบบประชาคมก็ได้ถูกนำไปทดลองใช้กับเยาวชนในโรงเรียนบางแห่งอีกด้วย
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านคลองจรเขน้้อย

การแกปั้ญหาดว้ยสนัตวิธิ ีจะตอ้งเกดิจากความรกั ความสามคัคขีองคนในชมุชน ทีพ่รอ้ม
จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน.. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านคลองจรเข้น้อย เรายึด
หลักการใหอ้ภัย ให้โอกาส ให้ความรกัความเมตตา ไม่ว่าจะเปน็กบัผู้ต้องสงสยั ผู้เสพ ผู้ค้า เราอาศยั
พลังของชุมชนดูแลชุมชนเอง ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมกัน..

ปัญหาของบ้านคลองจรเข้น้อย พวกเราต้องคิดเอง-ค้นหาปัญหาเอง-และแก้ไขด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ด้วยการมีจิตสำนึกและ
มีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยไม่ถูกชี้นำหรือครอบงำ เราไม่หวังพึ่งระบบราชการ แต่จำเป็นต้องมี
ข้าราชการคอยสนับสนุนตามสมควร..

การแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริงนัน้ ไม่ไดอ้ยูท่ีก่ารทำใหชุ้มชนปลอดยาโดยเรว็ แตเ่ปน็การทำให้
ชุมชนปลอดยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื.. การแกไ้ขปญัหาจะยัง่ยนืไดต้อ้งมกีลไกดแูลชมุชนอยา่งใกลชิ้ด
ตอ่เนือ่ง และทีเ่หมาะสมทีสุ่ดตอ้งไมใ่ช่ภาครฐั แตต่อ้งเปน็ชาวบา้นในชมุชนดแูลชมุชนของตนเอง..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

บึ ง ต า ป๊ อ



บึงตาปอ๊ ศรัทธา แ ล ะ สมานฉนัท์
พลังสู่ชุมชนและโรงเรียนเข้มแข็ง

บ้านบงึตาปอ๊ หมู ่6 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางนำ้เปรีย้ว จังหวดัฉะเชงิเทรา  เปน็หมูบ้่าน
ขนาดกลาง มีประชากรรวม 94 ครัวเรือน  552 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดย
ทำนาเปน็หลกั และเลีย้งววัเนือ้เกอืบทกุบา้น บางสว่นเปน็แรงงานรบัจ้างทัว่ไป ไม่ตา่งจากหมูบ้่าน
ชนบทรอบๆ ชาวบงึตาปอ๊ 100% นับถือศาสนาอสิลาม มีมัสยิดและโรงเรยีนสอนศาสนาขนาดเลก็
ในชุมชน

วิถีวัฒนธรรมหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชุมชนฉันท์ใด วิถีความเชื่อในองค์อัลเลาะห์
ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่เช่นกัน ศาสนาไม่เคยแยกออกจากวิถีชีวิตของชาวมุสลิมบึงตาป๊อ
ทุกก้าวย่างในการดำรงชวิีตเป็นไปตามหลักคำสอน-ความเช่ือ-ความศรัทธาในวัตรปฏิบัติอัลกุระอ่าน

การที่ชาวบึงตาป๊อทั้งหมดล้วนเป็นมุสลิมถือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันเป็นทุน
ทางสังคมดั ้งเดิม ผนวกกับการที ่พวกเขาร่วมกันทำกระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแขง็ จึงเป็นพ้ืนฐานสำคญัในการจดัการกบัปัญหาตา่งๆ ท่ีรุกรานเขา้มาในชมุชนแหง่น้ี
เร่ิมต้ังแต่การดับไฟยาเสพติดไปกระท่ังการติดไฟการพัฒนา

ยาเสพตดิ เช้ือไฟแหง่ความ ห ว า ด ร ะ แ ว ง กัน บ่ันทอนชมุชน

เฉกเช่นเดียวกับหมู่บ้านชนบททั่วไปที่มีการใช้ใบกระท่อมเคี้ยวกินและกลืนน้ำตาม ด้วย
ความเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังให้มีแรงทำไร่ทำนา แต่สารเสพติดในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ทำให้เกิด
ปัญหามากนักในชุมชน จนกระทั่งในช่วงปี 2545 ที่สารเสพติดตัวใหม่ใช้ชื่อว่ายาบ้าแพร่ระบาด



ท่ัวประเทศ และจากชมุชนขา้งเคยีงกเ็ขา้สู่ชุมชนบึงตาปอ๊ มีผู้ค้ายาจากหมูบ้่านอืน่เขา้มาขาย ผู้เสพ
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน และเมื่อมีจำนวนมากขึ้นถึงขนาดวัยรุ่นเกินครึ่งของหมู่บ้าน
ต้องสงสัยว่าติดยา ก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหาหลายอย่างทับถมข้ึนในชุมชนบึงตาป๊อท่ีเคยอยู่อย่างสงบสุข

ความพยายามแก้ไขปัญหาของชาวบึงตาป๊อเอง เช่น การตักเตือนลูกหลานของตนไม่ให้
ไปคบหาสมาคมกับพวกขี้ยาค้ายา, การสั่งสอนถึงโทษภัยของยาเสพติดและบาปบุญคุณโทษของ
ผู้กระทำผดิ กระทัง่การพาผูต้ดิยาไปบำบดัรกัษาใน “สำนกังานสถานฟืน้ฟสูมรรถภาพรา่งกาย
และจิตใจ” ในมัสยิดอิศลาฮุ้ลกุลูบ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “อัรกอม” ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง
เพราะยาเสพติดไม่เพียงเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลแต่ได้บั่นทอนความสามัคคีในชุมชนโดยสร้าง
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหว่างชาวบ้าน ยิ่งเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามเข้ามาจัดการปราบ
ปราม ความหวาดระแวงกม็ากข้ึน จนไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเก่ียวแก้ไขปัญหา

ถึงขนาดที่ว่า เมื่อตำรวจร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน, อบต. เข้ามาสืบค้นหาผู้มีพฤติกรรม
เสพและค้ายาเสพติด ดักตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พบของกลาง ก็ต้อง
ปล่อยตัวไป แต่บางรายที่ถูกส่งไปดำเนินคดีตามกฏหมายถูกจับเข้าคุกก็โกรธแค้นและ
กล่าวหาว่าซื้อยามาจากตำรวจหรือผู้นำชุมชน ทำให้คนทำงานหวาดระแวงกันเองไปด้วย
เพราะไม่รู้ว่าจะเช่ือใจใครได้

การทำ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง เสน้ทางไมไ่ดโ้รยดว้ยดอกไม้

ต่อมาชุดปฏิบัติการตำบลหมอนทอง ประกอบด้วยปลัดอำเภอ-ปลัดตำบล-สาธารณสุข
ตำบล-เกษตรตำบล-พฒันากรตำบล และเจา้หนา้ทีต่ำรวจ ไดค้ดัเลอืกใหห้มูบ้่านบงึตาปอ๊เปน็พืน้ที่
เป้าหมายในการดำเนินการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของ
พลังทุนทางสังคมดั้งเดิม ทั้งนี้มีการให้ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. นัดชาวบ้านมาประชุมเพื่อเปิดเวที
ประชาคมคร้ังแรก ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมไม่ถึง 30 คน
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สาเหตสุำคญัคอืชาวบา้นคดิว่า “ทำไมตอ้งมาทำทีห่มูบ้่านนี ้ทีน่ีม่ปัีญหายาเสพตดิ
มากนักหรือ น่าจะไปดำเนินการในหมู่บ้านอื่นที่มีปัญหามากกว่าตน” และแม้กระทั่งผู้นำ
ชุมชนเองในขณะนั้นก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งที่ชุดปฏิบัติการ
นำไปเสนอ จึงกลัวว่าจะมีผลกระทบในการเลือกตั้งสมัยหน้า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เพราะใจร้อนรีบเร่งไม่ดำเนินตามข้ันตอน และท่ีสำคัญคือการทำความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชน
ก่อนเพ่ือไปขยายต่อในหมู่ชาวบ้านก่อนท่ีจะมีการเปิดเวทีประชาคมคร้ังแรก

เมือ่ไดบ้ทเรยีนแลว้ จึงนำไปสูก่ารจบัเขา่พดูคยุกบัผู้ใหญบ้่าน-อบต-ผู้นำทางศาสนา ตัง้แต่
ปัญหาในการแก้ไขยาเสพติดที่ผ่านมาซึ่งเน้นการจับกุมทำให้เกิดความหวาดระแวงกัน แล้วเสนอ
ว่าน่าจะหาคนเข้ามาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งที่เหมาะที่สุดก็ต้องเป็นคนในชุมชนที่จะทำงาน
ไดต้อ่เนือ่งยัง่ยนื เพราะเปน็ปญัหาของตนเองและยงัรูต้ืน้ลกึหนาบางไดด้กีวา่คนภายนอก บทบาท
ของภาครัฐก็จะเพียงเข้ามาช่วยสนับสนุน เมื ่อบรรดาผู้นำชุมชนเห็นดีกับแนวคิด ชุดปฏิบัติ
การฯ ก็นำเสนอหลักการ “คนในชุมชนดูแลกันเอง” และแทนที่จะใช้วิธีการรุนแรงจับกุม
ผู้ผลิต-ผู้ค้า-ผู้เสพ ซึ่งจะทำให้ลูกหลานชาวบ้านเองเดือดร้อน ก็ใช้ “สันติวิธี” ให้อภัยให้โอกาส
กลับตัวกลับใจเป็นคนดี ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักสำคัญของศาสนาที่สอนให้ทุกคนรักและช่วย
เหลือแบ่งปันกันอยู่แล้ว

เวทีประชาคมเพ่ือหากลไกทำงานจงึเกิดข้ึนอีกคร้ัง เม่ือบรรดาผู้นำพากันเข้าใจและ
ไปขยายความคดิสู่ชาวบ้าน คนส่วนใหญ่ก็มาร่วมประชุม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบึงตาป๊อ นำไปสู่การเลือก คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง,
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง, การทำบัญชีรายช่ือผู้มีพฤติกรรม, การรับรองครัวเรือน
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“...พอคนส่วนใหญ่เข้าใจ เราก็เริ่มค้นหาผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีคนมาบอกเยอะเลย กรรมการก็เขียนรายชื่อยาวเป็นหางว่าว บางคนถามว่าเอานอกหมู่บ้าน
ด้วยไหม เราก็บอกเอาแค่หมู่บ้านเราก่อน ข้อมูลมันเยอะมาก แสดงว่าคนส่วนใหญ่ร่วมมือ
และการที ่ต่างคนต่างรู ้ไม่เหมือนกัน พอเอามารวมกันก็กลายเป็นข้อมูลละเอียดยิบและรู ้
ปัญหาจริงท้ังหมู่บ้าน...” --(มาลัย  ซำสุรีย์ เลขานุการชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป๊อ)

พลงัแหง่ศรัทธาและการปรบั เ จ ต น ค ต ิเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ

นอกจากการละหมาดวันละ 5 เวลาที่บ้านหรือมัสยิดตามสะดวก การละหมาดรวมกันที่
มัสยิดทุกวันศุกร์ไม่เพียงเป็นการประกอบพธีิกรรมศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา แต่ยังเป็นเวทีประชาสัมพันธ์
เรื่องราวการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของชาวบึงตาป๊อ มัสยิดยังคงทำหน้าที่เป็นสถานบำบัด
ยาเสพติดโดยคำสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษที่คงถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสภาวะการณ์ในชุมชน ด้วยความเชื ่อมั ่นในพระเจ้า-ความเกรงกลัวต่อบาป-และ
ความหวังในโลกหน้า

“..การพนัน ส่ิงมึนเมา จะทำให้คนเสียคน ถ้าใครไปข้องแวะถือว่าเป็นบาปอย่างแรง
เป ็นบทบัญญัต ิท ี ่ศาสนาอ ิสลามห้ามไว ้ เพราะสองส ิ ่งน ี ้จะเป ็นแหล่งให ้เก ิดความชั ่ว
เป็นหัวเชื ้อให้สิ ่งไม่ดีอย่างอื ่นตามมาอีกเยอะ อย่างเมื ่อก่อนสิ ่งมึนเมาที ่เห็นก็มีแต่เหล้า
แต่เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นยาบ้าและบุหรี่ด้วย เราก็ต้องตามให้ทัน และเอาไปประยุกต์เข้ากับคำสอน
ด้วย.. และจากเมื่อก่อนที่ใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังคมมุสลิมจะไม่คบหาสมาคมด้วย พอทำ
ชุมชนเข้มแขง็เปลี่ยนทัศนคติใหม่ เราก็สอนให้ชาวบ้านให้โอกาสคนผิดกลับใจด้วย เพราะศาสนา
สอนให้คนให้อภัยและรักกัน..” --(กอเซ็ม สะและหมัด ครูสอนศาสนาอาวโุส)
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นอกจากพลังแห่งศรัทธาทางศาสนาที่ช่วยยึดเหนี่ยวชีวิตอันผิดพลาดไปแล้วให้ก้าว
เดินใหม่ การปรับเจตนคติหรือเปลี่ยนความคิดของชาวบ้าน จากที่เคยรังเกียจและแบ่งแยก
ผู้กระทำผิดออกจากสังคม ก็หันมาช่วยกันโอบอุ้มค้ำชูให้กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้หลง
ผิดกลับตัวกลับใจจนสามารถสร้างชีวิตใหม่ท่ีดี และอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข

“..แรกๆ วัยรุ ่นยังไม่เข้าใจว่าพวกผู้ใหญ่จะทำอะไร จะจับเขาส่งตำรวจไหม
จะใช้ความรุนแรงหรือเปล่า เราก็ต้องอธิบายว่าใช้สันติวิธี ใช้ความเมตตา ไม่ส่งชื่อให้ตำรวจ
แต่แก้กันเองในหมู่บ้านเรา ใครอยากเลิกยาก็มาบอกกรรมการโดยสมัครใจ อยากให้ช่วยเหลือ
อะไรก็ให้บอก..

อย่างเมื่อก่อนในสังคมชาวบ้านจะสั่งสอนลูกหลานว่าเจอคนติดยาอย่าไปคบ
กบัมันนะ หรอืเวลามงีานบญุงานประเพณอีะไรอสิลามเราจะกนิขา้วในถาดรว่มกนัเรยีกวา่ “ตับ๊ซี”
คนไม่ดีก็จะไม่ให้มากินร่วม แต่พอทำชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะชวนมาร่วมกันหมด ชาวบ้านก็จะ
ชวนวัยรุ่นชวนเด็กติดยามาเข้าสังคมด้วย แล้วเขาก็จะสำนึกได้เพราะชุมชนให้โอกาส.. เด็กก็
จะกล้ามาคุยมาเปิดใจ มาปรึกษาปัญหาและความตอ้งการของเขา..”--(มาลัย)

นี่คือความคิดใหม่ของชุมชน “ยิ่งรู้ว่าเสี่ยงต่อการติดยา ยิ่งเปิดโอกาสให้เข้าใกล้
ศาสนา ยิ่งรู้ว่าเคยพลาดพลั้งยิ่งต้องเอาชีวิตไปพัวพันมากกว่าตั้งข้อรังเกียจ ด้วยความ
คิดที่ว่าล้วนต่างเป็นชีวิตที่พระเจ้าประธานมาให้สร้างสรรค์ความดีงามในโลกนี้เสมอกัน”
ทำให้จากคนท่ีสังคมรังเกียจกลายเป็นคนดีในหมู่บ้าน กลายเป็นลูกหลานท่ีดีของครอบครัว
นับเป็นคุณค่าท่ีตีราคาไม่ได้
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เมือ่ทำชมุชนเขม้แขง็ได ้ก็ไปสู ่ส ัง ค ม พั ฒ น า

การปรับเจตนคติใหม่ของชุมชน “ไม่รังเกียจแต่ให้โอกาส” ทำให้จากที่เคยเป็น
ปัญหา วัยรุ่นกก็ลายมาเปน็แนวรว่มกลุม่แรกๆ ในการทำชมุชนเขม้แขง็บึงตาป๊อ บางคนที่
ติดยาแล้วเลิกได้ก็ขอเข้าร่วมเป็นกรรมการชุมชนด้วย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลยาเสพติดได้อย่าง
ลึกซ้ึง รวมถึงในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาพัฒนาต่างๆ ในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเอง

“..แรกๆเลยแกนนำกลุ่มเขาก็ย่องมาหาเรากลางคืน บอกว่าอยากให้ช่วยจัด
กีฬาให้ เราก็บอกไปเรียกมาให้หมดทั้งก๊วนเลย ช่วยกันเคลียร์สนามฟุตบอลแล้วก็จัดให้เขา จาก
นั้นก็มีมาขอเป็นกรรมการ เราก็คิดว่าดีจะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นให้เขาดึงเพื่อนที่ดีมา
ช่วยกันทำกิจกรรม แล้วค่อยๆ ขยายดึงเพ่ือนท่ีมีปัญหามาร่วมด้วยจะได้ช่วยแก้..

อยากเลน่กฬีาเรากเ็คลยีรท์ีเ่ปน็สนามให ้ ช่วยเรือ่งอปุกรณ ์ชอบรถแขง่กท็ำสนาม
ซ้อมสนามแขง่ Motor Cross กันในหมูบ้่านนีแ่หละ พอเหน็วา่เราทำจรงิช่วยจรงิ ทีน้ีกิจกรรมพฒันา
อะไรวัยรุ่นก็มาช่วยหมด เรียกได้ตลอดเวลา..” --(มาลัย)

เส้นทางของชุมชนเข้มแข็งบึงตาป๊อ ยังนำไปสู่การพัฒนาสถานภาพของกลุม่ผู้หญิง
ในชมุชนดว้ย จากความคดิเดิมๆ ว่าผู้หญงิมุสลิมนัน้มบีทบาทเฉพาะแตใ่นครอบครวัและ
อยู่แต่กับบ้าน ก็กลายมาเป็นแรงกำลังหลักของชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการชุมชน
เข้มแข็งกว่าครึ่ง และยังนำไปสู่การเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยพัฒนาอาชีพ
เสริมรายได้ครอบครัวของกลุ่มแม่บ้าน จากเดิมที่ปัก “ฮิยาบ” หรือผ้าคลุมศีรษะหญิงมุสลิม และ
มี “กลุม่สตรบ้ีานบงึตาป๊อ” อยูแ่ลว้ กร็วมตวักนัเขม้แขง็ขึน้ มีงบประมาณจาก อบต. มาชว่ย มี
หน่วยราชการเข้ามาอบรมพัฒนาฝีมือ และขยายไปสู่กิจกรรมปักผ้าลูกไม้ ทำเครื่องประดับแหวน
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กำไรคริสตัล ร้อยลูกปัดเสื้อ มีการรับเหมางานจากโรงงานมาแบ่งกันทำตามบ้าน นอกจากนี้ยังมี
การสร้างสุขภาพ กิจกรรมเต้นแอโรบิคโดยการสนับสนุนของ อบต.และสถานีอนามัย ซึ่งเป็นที่
ช่ืนชอบของผู้หญิงในหมู่บ้าน

เกดิ “กลุ่มผู้สูงอายุ” โดยการสนับสนุนของสถานีอนามัย มีกิจกรรมออกกำลังกาย ตรวจ
ร่างกาย ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและอาหารการกินเพื่อสุขภาพ จากที่เคยหงอยเหงาอยู่กับ
บ้านตามวัยเกษียณอายุ ก็ได้ออกมาเปิดหูเปิดตา โดยเฉพาะอย่างย่ิงร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน

“กลุ่มทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ” ประชาคมเข้มแข็งเห็นดีที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านทำปุ๋ย
ธรรมชาตใิช้เองแทนปุย๋เคม ีโดยนำงบ SML ไปซ้ือถงัหมกัปุย๋ใหท้กุครวัเรอืน และมีเกษตรอำเภอ
มาช่วยอบรมวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชาวบ้านที่ทดลองริเริ ่มจนประสบผลสำเร็จแล้วเป็น
แบบอย่างเพื่อขยายแนวคิดไปสู่คนส่วนใหญ่ในชุมชน ผลดีก็คือช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก
ลดปัญหาหนีสิ้น ในระยะยาวยงัสามารถเพิม่ผลผลิตทางเกษตรกรรม และเป็นผลดีต่อสุขภาพดว้ย

จากหวาดระแวงเปน็ ส ม า น ฉ ัน ท์ อนัเกดิจากชมุชนเขม้แขง็

“..แรกๆ ที่ทำชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านข้างๆ ก็มองว่าเราทำอะไรแปลกแยก และ
หวาดระแวงแตเ่รากอ็ธิบายใหเ้ขาฟงัวา่กำลงัทำอะไร และจะไมไ่ปกระทบกระเทอืนกบัหมู่บ้านเขา..
แต่พอเราทำสำเร็จแล้ว หมู่บ้านข้างๆ ครอบครัวไหนที่มีลูกหลานติดยา ก็มาฟังมาดูเราทำ
ประชาคม ที่สุดก็มาขอว่าช่วยเอาบ้านเขามาทำด้วยได้ไหมเพราะหมู่บ้านเขายังไม่ได้ทำแบบนี้
เราก็เอาเข้าที่ประชุมและมีมติให้ไปช่วยบ้านนั้นด้วย และก็พยายามเข้าไปเสนอความคิดให้ผู้นำ
หมู่บ้านเขาทำแบบเราดว้ย..” --(คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบึงตาป๊อ)
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“..การทำชุมชนเข้มแข็งทำให้เกิดความเข้าใจอันดี  1. ระหว่างชุมชนกับหน่วย
ราชการต่างๆ เช่น เมื่อก่อน อบต.ทำอะไรชาวบ้านไม่เคยรู้ แต่เดี๋ยวนี้มีการพูดคุยประสานงาน
กันว่าชุมชนตอ้งการอะไร และ อบต.จะสนับสนุนอะไรไดบ้้าง หรือตำรวจเมือ่ก่อนเขา้มาเฉพาะเวลา
จะจบักมุ ตอนนีมี้กจิกรรมพฒันาอะไร งานบญุงานประเพณกีม็ารว่ม หนว่ยงานราชการตา่งๆ เมือ่
ก่อนไม่ค่อยลงมาในชุมชนมุสลิมบึงตาป๊อ ตอนนี้มีอะไรดีๆ ก็เลือกลงมาที่นี่ที่แรกของจังหวัด เช่น
งบ SML

2. ผู้ใหญกั่บเด็กในหมูบ้่านเขา้ใจกนัมากขึน้ เมือ่ก่อนไมมี่กีฬาประจำหมูบ้่าน
เดี๋ยวนี้จัดทุกปี แล้วเด็กกับผู้ใหญ่ก็มาร่วมกันหมด รวมทั้งมีการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้านด้วย

3. เกิดกิจกรรมพัฒนาหลายอย่างในหมู่บ้าน เมื่อก่อนก็ทำแต่ไม่มาก ตอนนี้
รวมกลุ่มกันได้มากขึ้นเพราะชาวบ้านสามัคคีกัน เมื่อก่อนจะทำอะไรรู้กันแต่กรรมการไม่กี่คน
เดี๋ยวนี้รู้กันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันคิดช่วยกันทำ เช่น โครงการปุ๋ยชีวภาพ, โครงการจัดหาข้าว
พันธุ์ดีให้ชาวบ้านยืมไปปลูก ส่วนปีนี้ประชาคมชุมชนเรามีมติให้ทำถนนคอนกรีตข้ามคลอง
แทนของเดิมที่เป็นทางลาดหินคลุก และทำลานตะกร้อในหมู่บ้าน รวมทั้งซื้อเครื่องตัดหญ้าให้
ชาวบ้านยืมไปใช้..” --(วิชัย กาสุวงศ์ ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป๊อ)



โรงเรยีนวดัคลอง 18 ป ร ะ ช า ค ม ห้องเรียนเขม้แขง็

ท่ีอาคารเอนกประสงคข์องโรงเรียนชุมชนวัดคลอง 18 ตำบลหมอนทอง อำเภอบาง
น้ำเปรี้ยว เต็มไปด้วยคำกลอนสอนใจให้เด็กนักเรียนใฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรมที่น่าสนใจ
กว่านั้นคือโรงเรียนแห่งนี้ได้ทำ “โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้ม
แข็ง” หรือ “ห้องเรียนประชาคมเข้มแข็ง” โดยนำแบบอย่างชุมชนมุสลิมเข้มแข็งบ้านบึง
ตาป๊อมาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวัยยุวชนและเหมาะสมกับสถานศึกษาที่สำคัญ
คือกระบวนการท้ังหมดดำเนินการโดยนักเรียน ส่วนครูอาจารย์คอยสนับสนุน

ก่อนหน้านี้มีทั ้งเด็กนักเรียนที่ติดยาและค้ายาเสพติด ทั้งในและรอบๆ โรงเรียน เด็ก
บางคนรับยาจากข้างนอกมาขายให้เพื่อน หนำซ้ำหน้าประตูโรงเรียนยังเป็นแหล่งซื้อ-ขายยาบ้า
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี คนขับเรือไปมาในคลองผ่านโรงเรียนก็มีรอยเข็มฉีดยาให้
เดก็ๆ เหน็..

“..เดิมทีเดียวโรงเรียนทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามนโยบาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติ เช่น ดนตรี กีฬา เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ
เขา้คา่ยจรยิธรรม รวมทัง้ยงัรว่มมอืกบัหนว่ยงานตรวจปสัสาวะนกัเรยีน ซ่ึงสิง่เหลา่นีมี้ทัง้ผลดแีละ
ผลเสีย บางกิจกรรมก็ทำเพียงให้ผ่านไปไม่ได้สร้างจิตสำนึกอะไรเท่าไร การตรวจปัสสาวะก็มีผล
ทางลบหลายอยา่ง เชน่ เดก็ทีถ่กูตรวจเจอวา่ตดิยากจ็ะอายเพือ่น และการทีส่ถานพยาบาลเอาเดก็
ไปบำบัดในลักษณะของผู้ป่วยก็ทำให้ผู้ปกครองมองโรงเรยีนทางลบ..

ผมได้พบกับ ด.ต.วิทยา และ ร.ต.ต.ธวัช ซึ่งชวนไปดูชุมชนตัวอย่างที่บึงตาป้อ
แล้วก็เห็นว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ เช่น การปฏิบัติต่อเด็กติดยาให้เขาละ-เลิกได้เอง
โดยมีเพื่อนและครูเป็นกำลังใจคอยช่วย แล้วก็มาคิดต่อว่าถ้าเด็กได้ทำงานอย่างเป็นกระบวน
การ ก็จะฝึกให้เขาแก้ปัญหาได้เองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในอนาคต..” --(อนันต์ อนันตปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดคลอง 18)
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เริ่มจากการสร้าง “หอ้งเรยีนเขม้แขง็ต้นแบบ” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2547 ก่อนที่
จะขยายเปน็หอ้งเรยีนชัน้ ม.2 และ ม.1 ในปจัจุบัน และเริม่จากการเลอืกตัง้ “คณะกรรมการหอ้ง
เรียนเขม้แขง็” 12 คน และสรา้ง “เครอืขา่ยเฝา้ระวังปัญหานกัเรยีน” กรรมการ 1 คนดแูลเพือ่น
2 คน..

“..พวกหนูก็ช่วยกันคิดปัญหาที่ห้องเรียนต้องการแก้ก่อน ได้มา 7 อย่าง คือ
ยาเสพติดและอบายมุข เหล้า บุหรี่ ยาบ้า-การพนัน-ชู้สาว-ทะเลาะวิวาท-ขาดเรียน-มาสาย-
แต่งกายไม่เรียบร้อย แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังว่าเพื่อนคนไหนมีปัญหาเรื่องอะไร โดยให้กรรมการ
หย่อนชื่อลงกระดาษทำเป็นบัญชีคนที่มีปัญหา แล้วทุกเดือนก็จะมาประชุมรับรองคนที่มีปัญหา-
ไม่มีปัญหา..คนไหนมีปัญหา เราก็จะช่วยกันตักเตือน ถ้าเกินกำลังก็จะไปปรึกษาครูว่าทำยังไงดี
แล้วเอาคำแนะนำมาช่วยเพื่อนต่อ ส่วนใหญ่ก็จะได้ผลเพราะเพื่อนที่ทำผิดเขาก็จะละอายแก่ใจ
ท่ีกลายเป็นคนกลุม่น้อยและคอ่ยๆ ปรับตัวดีข้ึน..” --(คณะกรรมการหอ้งเรียนเข้มแข็ง)

รูปธรรมจัดการปัญหาของห้องเรียนเข้มแข็ง เช่น จากเดิมที่โรงเรียนให้ครูประจำชั้น
ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวปีละครั้ง หรือเรียกเด็กที่มีปัญหามาสอบถามเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งก็มักจะ
แก้ปัญหาได้เพียงชั่วขณะ ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันเข้าไปค้นหา
ปญัหาซึง่เดก็ดว้ยกนัจะคยุไดเ้ปดิอกกวา่ผูใ้หญ ่แลว้เพือ่นๆ กพ็ากนัไปเยีย่มบา้นคนทีมี่ปัญหาเพือ่
ช่วยหาทางออก..

“..อย่างปัญหาแตง่กายไมเ่รียบร้อย เพราะบางคนยากจนมเีส้ือผ้าน้อย เรารู้
มาแล้วก็จะเอาไปปรึกษาครู ทางโรงเรียนก็จะช่วยเรื่องชุดนักเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน
อาหารกลางวัน.. มีเพื่อนคนหนึ่งเขาขาดเรียนบ่อยๆ เราก็ไปพบว่าเขายากจนและต้อง
เดินมาเรียนไกล พวกหนูก็จะเล่าให้ครูฟัง โรงเรียนก็จะให้ยืมจักรยานขี่.. อย่างหนูมาสาย
ประจำทั้งๆ ที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน พอเพื่อนบอกบ่อยๆ ว่าให้มาเร็วหน่อย หรือการ
ที่เพื่อนๆ ในกลุ่มเขาก็จะพากันมานั่งรอเป็นประจำ จนหนูละอายใจ เดี๋ยวนี้ตื ่นแต่
เช้าจนเป็นนิสัย และไม่เคยมาสายเลย..” --(คณะกรรมการห้องเรียนเข้มแข็ง)

จากการทำประชาคมรับรองเด็กรายคนในหนึ่งห้องเรียน ก็ขยายเป็นประชาคมรับรอง
ห้องเรียนปลอดปัญหาทั้ง 3 ห้อง กิจกรรมโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงาน ป.ป.ส. และไดรั้บความชว่ยเหลอืจากองคก์ารบรหิารส่วนตำบลหมอนทอง, สถานี
ตำรวจภูธรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และที่สำคัญคือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อย่างใกล้ชิด ในฐานะที่โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะการศึกษา และชุมชนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
ของนักเรียน



“..ก็มองว่าจะแก้ปัญหาแต่ที่โรงเรียนไม่ได้ เพราะเด็กไม่ได้อยู่กับเราทั้งวัน เวลา
ส่วนใหญ่เขาอยู่ที่บ้าน อยู่ในชุมชน ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน โดยเอา
รายชื่อที่เด็กทำการรับรองในห้องเรียนไปให้ผู้นำชุมชนรับรองด้วย เพราะชุมชนก็จะรู้จักเด็กดี
เปน็การรบัรอง 2 ทาง ช่วยกนัเฝา้ระวงั 2 ทาง และรว่มกนัดแูล 2 ทาง.” --(ผอ.อนนัต)์

ไม่เฉพาะแต่ยาเสพติดรุนแรงอย่างยาบ้า แต่การสูบบุหรี่ที่มีจำนวนมากก็หายไป และ
ไม่เพียงประกาศเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดได้อย่างภาคภูมิใจ ปัญหาหลากหลายในโรงเรียน
ก็บรรเทาเบาบางลง และยังมีความคิดจะขยายไปเป็นประชาคมห้องเรียนเข้มแข็งชั้นประถมด้วย
โดยเริม่จากการแกปั้ญหางา่ยๆ ไม่ซับซ้อน เชน่ การรกัษาความสะอาด การแตง่กาย การสรา้งนสัิย
ท่ีดี

“..หลังจากที่เราทำเรื ่องห้องเรียนเข้มแข็งแล้ว นอกจากแก้ปัญหาต่างๆ ใน
โรงเรยีนได ้ มันกส็ร้างพืน้ฐานประชาธปิไตยทีด่ใีหก้บัเดก็ๆ ฝึกใหเ้ขาทำงานเปน็ทมี มีกระบวนการ
มีเหตมีุผล กลา้พดูกลา้แสดงออก และการทีเ่ดก็ไดช่้วยเหลอืกนัเองกเ็ปน็ผลดดีา้นจรยิธรรม คอืเขา
มีจิตใจท่ีดีรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ให้คนอ่ืน..” --(ผอ.อนันต์)
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ในวันน้ี วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมบ้านบึงตาป๊อ ดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่าย สมถะ มีข้าวในนา
มีปลาในนำ้ใหป้ระกอบสมัมาอาชพีแบบพอเพยีง หนีสิ้นดอกเบีย้ถอืเป็นเรือ่งผิดบาป ยาเสพตดิเปน็
มารร้ายท่ีไม่มีใครคิดจะเข้าไปม่ัวสุมอีกแล้ว พวกเขาได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการป้องกันยาเสพติด
ปี 2546 และกลายเปน็ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเขม้แข็งของสำนกังาน ป.ป.ส.ภาคตะวนัออก

ในวันนี้ ไม่เพียงได้รับรางวัลโรงเรียนเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเอาะชนะยาเสพติด หน้า
ประตูโรงเรียนวัดคลอง 18 ยังไม่ได้เป็นทางผ่านของผู้ค้า-ผู้เสพยาอีกต่อไปแต่กลายเป็นกำแพงป้องกัน
ยาเสพติดที่จะเข้ามาคุกคามเยาวชน ที่สำคัญคือห้องเรียนประชาคมเข้มแข็งยังเป็นเบ้าหลอม
อนาคตท่ีมีคุณภาพของสงัคมประเทศชาตต่ิอไป
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ถอดรหสัความคดิชุมชนและโรงเรยีนเขม้แขง็ บางนำ้เปร้ียว

ยิ่งรู้ว่าเสี่ยงต่อการติดยา ยิ่งเปิดโอกาสให้เข้าใกล้ศาสนา ยิ่งรู้ว่าเคยพลาดพลั้งยิ่งต้อง
เอาชีวิตไปพัวพันมากกว่าตั้งข้อรังเกียจ ด้วยความคิดที่ว่าล้วนต่างเป็นชีวิตที่พระเจ้าประธาน
มาให้สร้างสรรค์ความดีงามในโลกนีเ้สมอกัน..

อย่างเม่ือก่อนในสังคมชาวบ้านจะส่ังสอนลูกหลานวา่เจอคนตดิยาอย่าไปคบกับมันนะ หรือ
เวลามีงานบุญงานประเพณีอะไรอิสลามเราก็จะกินข้าวในถาดร่วมกันเรียกว่า “ตั๊บซี” คนไม่ดี
ก็จะไม่ให้มากินร่วม แต่พอเราทำชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะชวนมาร่วมกันหมด ชวนวัยรุ ่นชวน
เด็กติดยามาเขา้สังคมด้วย แล้วเขาก็จะสำนึกได้เพราะชุมชนให้โอกาส..

ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันเข้าไปค้นหาปัญหาซึ่งเด็กด้วยกันจะคุยได้เปิด
อกกว่าผู้ใหญ่ แล้วเพื่อนๆ ก็พากันไปเยี่ยมบ้านคนที่มีปัญหา เพื่อช่วยหาทางออก..หลังจาก
ที่เราทำเรื่องห้องเรียนเข้มแข็งแล้ว นอกจากแก้ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนได้ มันก็สร้างพื้นฐาน
ประชาธิปไตยที่ดีให้กับเด็กๆ ฝึกให้เขาทำงานเป็นทีม มีกระบวนการ มีเหตุมีผล กล้าพูดกล้า
แสดงออก และการที่เด็กได้ช่วยเหลือกันเองก็เป็นผลดีด้านจริยธรรมคือเขามีจิตใจที่ดีรู ้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ให้คนอ่ืน..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

โ ส ธ ร ห นึ ่ง



ชุมชนตลาด โ ส ธ ร หนึง่คนเมอืงรว่มใจ
เลิกคิดว่าธุระไม่ใช่มาใส่ใจกันพัฒนา

ที่ “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” อันประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ฉะเชิงเทรา ในทุกๆ วันไม่เคยขาดผู้คนเดินทางมากราบไหว้นมัสการโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ซึ่งจะคราคร่ำด้วยคนจากทั่วสารทิศ หน้าวัดฟากหนึ่งเป็นตลาดขายของกินของที่ระลึก
สำหรบันกัทอ่งเทีย่ว แตอี่กฟากหนึง่ตรงขา้มกบัหนา้พระอโุบสถเปน็ตลาดชมุชน ใครทีผ่่านมาตอน
เช้าก็จะเห็นเหมือนตลาดสดทั่วไปที่มีร้านกาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมครก โจ๊ก ผลไม้ ร้านผักสด ร้าน
ดอกไม้ และแผงขายหมู ให้บริการคนที่มาจับจ่าย มาทำบุญตักบาตรพระ หรือมาออกกำลังกาย
สูดอากาศสวนหน้าวัดชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง พ้นจากสายไปถึงบ่ายสถานที่แห่งนี้ก็จะกลาย
เป็นถนนคอนกรีตธรรมดา 300 เมตรทอดยาวขนานกับวัด ไม่เหลือเค้าว่าเป็นตลาด กระทั่งบ่าย
สามถึงทุ่มกว่าสีสันของตลาดกลับคืนมาอีกครั้งอย่างคึกคักกว่ายามเช้า เพราะมีแผงพ่อค้าแม่
ขายร่วม 200 แผงทั้งประจำและแผงลอย ทั้งคนในชุมชนเอง และชาวบ้านจากอีกฟากคลอง
เอาผลไม้จากสวนใส่เรือข้ามมาขาย มีสินค้าหลากหลายครบทุกรสชาดทั้งคาวหวาน เช่น เนื้อสด
เน้ือแห้ง ปลาแมน้่ำ เคร่ืองเทศ ผักสด ผลหมากรากไม ้ไปกระทัง่ขนมอบขนมแหง้ ข้าวแกงถงุ

ตลาดแห่งนี้ไม่เพียงเก่าแก่โบราณนานนับร้อยๆ ปี แต่ยังมีการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของ
ชุมชนมาคู่กับอายุอานามของวัดหลวงพ่อโสธร พ่อค้าแม่ค้า 80% ก็เป็นคนในชุมชนซึ่งยึด
อาชีพสืบต่อมาจากบรรพบุรุษน่ันเอง

ในวันนีช้าวโสธร 1 ตำบลหนา้เมือง อำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้รวมตัว
กันทำกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยตัวเอง ทั้งการจัดระเบียบ
ตลาดชุมชน การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ กจิกรรมรไีซเคลิขยะ และคา่ยมวยเดก็ อนันำไป
สู่การเป็นชุมชนเมืองเข้มแข็ง



300 ปี เล่าขานตำนานลกู ห ล ว ง พ่ อ โ ส ธ ร

ความเป็นมาของคนโสธร 1 และตลาดสดชุมชนโสธร ก่อนที่จะเป็นชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองในปี 2532 น้ันย้อนหลังไปกวา่ 300 ปี อาจารยจ์ารงค์ กันหสูตร ได้รวบรวมไวเ้ป็นความวา่..

..เดิมไม่มีการแบ่งแยกเป็นชุมชนโสธร 1-2-3 และค่ายศรีโสธร บริเวณนี้มีวัด
เกา่แกต่ัง้แตส่มัยปลายกรงุศรอียธุยา ประมาณป ี 2231 ช่ือวา่ “วัดหงส์”  ต่อมา พ.ศ.2307 องค์
หลวงพ่อโสธร ล่องน้ำบางปะกงมาขึ้นตรงแหลมหัววน (ชุมชนโสธร 1) แล้วถูกอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดหลวงพ่อโสธร” ก่อนจะมีวัดน่าจะมีชุมชน
ชาวบ้านเกิดขึ้นก่อน แล้วร่วมบุญกันสร้างวัดขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ จึงสันนิษฐานว่า
ชุมชนโสธรนา่จะเกิดข้ึนมากวา่ 300 ปีแล้ว

ขึ้น 14 ค่ำกลางเดือน 5  พ.ศ.2307 ชาวบ้านได้จัดงานวัดเกิดหลวงพ่อโสธร
ขึน้ 2 วนั 3 คนื กลายเปน็งานประเพณทีีจั่ดตดิตอ่กนัมายาวนานทีสุ่ดในเมอืงแปดริว้กวา่ 240 ปี
จนถึงปัจจุบัน

หลังวัดโสธรมี “คลองโสธร” สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 ชาวบ้านจะนำผักผลไม้
จากสวนและปลาในคลอง ใส่เรือพายออกแมน้่ำบางปะกงมาเทยีบทา่ขายรมิตล่ิง (บริเวณ
ตลาดโสธรปัจจุบัน) สมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้พระยาคลังยกทัพเรือมาปราบกบฏอั้งยี่
ที่แปดริ้ว แล่นมาออกแม่น้ำบางปะกงแวะจอดที่ตลาดโสธรเพื่อหาอาหารกินรวมทั้งวางแผนปราบ
กบฏ ต่อมารัชกาลที่ 5 ประทับเรือพระที่นั ่งเสด็จมาสักการะองค์หลวงพ่อโสธร และตรัสว่า
“..พระพุทธรูปในโบสถ์นี้ทำด้วยศิลาแลงทั้งนั้น องค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีแปลว่าลอยน้ำ
มาคือองค์ที่อยู่กลาง ราษฎรมีความนิยมนับถือในความเจ็บไข้ได้ป่วยกันมาก มีคนไปมา
เสมอไม่ขาดจนถึงมีร้านค้าและธูปเทียนทองตั้งประจำอยูได้ ทั้งที่สะพานท่าน้ำและที่
ประตูกำแพงหน้าโบสถ์กว่า 20 คน คนหน่ึงน้ันว่าขายได้อยู่วันละก่ึงตำลึง..”
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สมัยรชักาลที ่ 6 มีโรงเรยีนวดัโสธร สมัยรชักาลที ่ 7 มีการสรา้ง “ถนนหมอชดิ”
จากหนา้พระอโุบสถยาวมาจนถงึแยกตลาด เปน็ถนนคอนกรตีเสน้แรกของแปดริว้ สมัยรชักาลที ่8
เทศบาลได้สร้างท่าเทียบเรือ “ท่าหลวง” และเกิดบ้านห้องแถวไม้ชั้นเดียว 40 ห้องสองฝั่งถนน
ทำให้ตลาดสดยามเช้ายิ่งคึกคัก มีแม่ค้าจากฝั่งสวนหลังวัดนำสินค้ามาขาย บ้างก็เอาของจาก
ตัวเมืองมาวางขายกัน ตั้งแต่ตีสี ่ตีห้า ปี 2490 เทศบาลเริ ่มเข้ามาเก็บภาษีเจ้าละหนึ่งสลึง
(ปัจจุบันเกบ็แผงคา้ละ 5 บาท)

ชุมชนโสธร 1 มีอาณาเขต ด้านทศิเหนอืตดิกบัถนนศรโีสธร, ทศิใต้ตดิกบัแมน้่ำบางปะกง,
ทิศตะวันออกติดกับค่ายทหาร ช.พัน 2 รอ. และทิศตะวันตกติดกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร
เดิมชุมชนมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ต่อมามีการเวนคืนที่วัดคืนไปกว่าครึ่งเพื่อทำการก่อสร้าง
พระอุโบสถหลังปัจจุบันและจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าให้เป็นสวน ปัจจุบันจึงมี 98 ครัวเรือน
ประชากร 426 คน

ชุมชนเปดิ-ประตสููปั่ญหา ย า เ ส พ ต ิด โสธรหนึง่

นอกจากปัญหาความยากจนเพราะคนโสธรหนึ ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
แผงลอยหาเช้ากินค่ำหรือมีรายได้รายวัน การท่ีชุมชนต้ังอยู่หน้าวัดซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวด้วย
แม้ว่าจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ทำให้มีคนภายนอกผ่านเข้าออกในชุมชน
จำนวนมาก และยากต่อการควบคุม อันนำมาซ่ึงปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะยาเสพติด..

“..เช่นวัยรุ ่นเข้ามาเพ่นพ่านเล่นยากัน มีทั้งคนค้าคนเสพ ทั้งคนในและนอก
ชุมชนมามั่วสุมกัน.. วัยรุ่นในชุมชนก็ติดยากันเยอะ บางคนเคยเป็นเด็กดีทำมาหากินเก็บเงินได้
มาก แตไ่ปคบเพือ่นไมด่พีาเทีย่วสถานเรงิรมยแ์ละพาตดิยา เปลีย่นไปเลย ถงึขนาดขูบั่งคบัเอาเงนิ
จากแม่ เงินไม่พอก็เอามีดจี้พ่ออีก ชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมจับวิ่งหนีมาจนมุมหน้าวัด มีอาการ
คลัง่ฟนัตวัเองเปน็รอ้ยๆ แผล..
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จากกรณีน้ีชาวบ้านก็พูดคุยกันมากข้ึน แต่ไม่รู้จะแก้ไขกันอย่างไร และก็ยังมีความคิด
แบบคนเมอืงทัว่ไปทีว่า่ไมอ่ยากไปยุง่เรือ่งของบา้นอืน่ เดีย๋วจะเดอืดรอ้น กไ็ดแ้ตต่กัเตอืนลกูหลาน
ตัวเองแบบ “หัวใครหัวมัน รักษากันเอง..”--(วิรัตน์ ธรรมสุนทรา กรรมการชุมชนเข้มแข็งโสธร1)

“..เริม่จากทีเ่พือ่นชวน แลว้เรากอ็ยากลอง ตอนนัน้หนจูบ ม.3 ออกจากเรยีนกอ็ยู่
ว่างๆ ไม่อยากอยูบ้่านเลยชอบออกไปขีร่ถเล่นกับเพ่ือน  แล้วก็ติดยา  เล่นประมาณวนัละ 5 เม็ด (ยา
บ้า) พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเราติดจนกระทั่งไปโดนตำรวจจับขณะกำลังเล่นยาอยู่ในบ้านเพื่อน คนอื่นเขารู้
ตวัและหนไีปกอ่น โดนแตเ่รา ตอนนัน้ตกใจมาก รู้สึกตวัวา่ชวีติมนัพลาดไปแลว้ ตดิคกุอยูป่ระมาณ
1 เดอืนเตม็..” --(แมค้่าวัย 26 ปี ผู้ติดยาทีเ่ลิกได้เองโดยไดรั้บกำลงัใจจากชมุชน)

บทเร่ิมตน้โสธรหนึง่ ร่ ว ม ใ จ สร้างความเขม้แข็ง

จากที่อยู่กันแบบคนเมืองทั่วไป ไม่ใส่ใจซึ่งกันและกัน ด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่” และ
ไม่ค่อยมีการรวมกลุ ่มทำกิจกรรมส่วนรวม อย่างมากก็แค่บูรณะพัฒนาซอย หรือกิจกรรม
ตามราชการสัง่เปน็ครัง้ๆ ไป เรียกประชมุกไ็ม่คอ่ยมคีนมารว่ม กระทัง่ประกาศเปน็ชุมชนในเขต
เทศบาลปี 2532 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นการรวมตัวเพ่ือพัฒนาชุมชนโสธรหนึง่..

“..ก็เร ิ ่มมีคณะกรรมการชุมชน มีการแบ่งความรับผิดชอบชัดเจน มีการ
เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเอง โดยเฉพาะเรื ่องตลาดซึ่งเป็นปากท้องสำคัญของ
ชาวบ้าน มีการจัดระเบียบตลาดใหม่ เช่น สร้างเพิ่มเติมจากส่วนที่โดนเวนคืนไป จากที่เคยขาย
กับพื้นก็ตั้งแผงขายให้ถูกสุขลักษณะ ชาวบ้านคนไหนจะค้าขายก็มาบอกให้คณะกรรมการฯ ช่วย
จัดสรรที่ให้ และกิจกรรมสำคัญที่เราทำคือการล้างตลาดเดือนละครั้ง โดยเทศบาลสนับสนุน
รถฉีดน้ำให้ แล้วชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดเพราะเราเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงเห็นภาพว่าพอ
ตลาดวายก็กลายเป็นถนนและลานโล่งสะอาดต่างจากตลาดที่อื่น..” --(ประพันธ์ เอื้ออารีย์
ประธานชมุชนเขม้แขง็โสธร 1)
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และในปี 2545 ชาวบ้านก็ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ตามแนวทางพลังแผ่นดิน โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ(ศตส.) และเทศบาล ได้รับการแนะแนวทางจากวิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส. และ
ชุดตำรวจมวลชนสมัพันธ ์สภอ.เมอืงฉะเชงิเทรา และใชรู้ปธรรมของหมูบ้่านคลองจรเขน้อ้ย
เป็นต้นแบบ

นับจากนั้นก็เกิดเวทีประชุมทุกเดือนอันมีศาลาประชาคมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์วัด
หลวงพ่อโสธรเป็นที่ทำการ มีชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วม มีการร่วมคิดร่วมหาทางออกของปัญหา
ยาเสพติดและการพัฒนาต่างๆ ของชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งโสธรหนึ่ง 45 คน
และมีเครือข่ายเฝ้าระวัง(กรรมการ 1 คน ต่อชาวบ้าน 2-3 ครอบครัว) เป็นกลไกหลักดำเนินการ
ด้วยแนวทางชมุชนดูแลชุมชนเอง ไม่เผชิญหน้าใช้ความรุนแรง แต่ยึดหลักสันติวิธี

“..ปีแรกๆ เราก็สอดส่องดูแลเป็นเครือข่ายท่ัวหมู่บ้าน เอาคนท่ีสนิทกันดูแลกัน มีปัญหา
ก็เอามาคุยในที่ประชุม.. การทำชุมชนเข้มแข็งทำให้เราค้นเจอจุดอ่อนของชุมชนและแก้ไขถูกจุด
เหมือนติดไฟสว่างไล่ปัญหา เช่นแหล่งกลางชุมชนที่มืดๆ และบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็น
ท่ีม่ัวสุม ก็ประสานให้เทศบาลเอาไฟมาตดิ พอไฟสว่างคนก็ไม่กล้ามาม่ัวสุม อย่างเม่ือก่อนไม่มีสนาม
กีฬาให้วัยรุ่นเล่น เราก็เอาลานหนา้ศาลาประชาคมนีแ่หละใหเ้ขามาเลน่กัน และหาอปุกรณ์กีฬาให้..

ที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้ทุกบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตา แบบอยู่หน้าต่างบ้านเราก็มอง
เหน็หนา้ตา่งบา้นเขาดว้ย  ซ่ึงชว่ยปอ้งกนัปญัหาไดเ้ยอะ พอเราเปลีย่นจากตวัใครตวัมนัมาชว่ยกนั
เด๋ียวน้ีมีอะไรก็ถึงกันหมด” --(คณะกรรมการชุมชน)

มีการเฝา้ระวงัตรวจตราการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในชมุชน, มีการคน้หาผูเ้สพและผูค้้า,
มีการทำประชาคมรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด, มีกิจกรรมป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยารายใหม่
ขึ้นในชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด ให้ทุนการศึกษาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการติดตาม
ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเน่ืองด้วยวิธีชุมชนบำบัด ด้วยการให้อภัย-ให้โอกาส



“..คนที่เคยติดยาจนคลุ้มคลั่งฟันตัวเองเกือบตาย พอพ่อแม่เขาพาไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลจนหายขาด ดว้ยความทีพ่ืน้นสัิยเปน็คนด ี โรงพยาบาลกเ็ลยรบัไวท้ำงาน มีหนา้ทีก่าร
งานที่ดี และยังไม่อายที่จะเปิดตัวเป็นบทเรียนให้คนอื่น ที่สำคัญยังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
คอยประชาสัมพันธ์เรื ่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด..อีกคนตอนแรกเรียนราชภัฎอยู ่
แล้วติดยาเลยเลิกเรียน พ่อแม่พาไปบำบัดจนหาย กลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีแล้วก็สอบ
เข้าตำรวจได้ เราก็จะยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอว่าเขาเก่งที่สามารถฟื้นคืนชีวิตตนเองได้
แลว้ยงัมหีนา้ทีก่ารงานทีด่.ี.” --(วิรัตน์)

“..ติดคุกอยู่  1 เดือนเต็ม ข้อเสียคือเราอยู่ได้แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ แต่ข้อดี
กค็อืทำใหส้ำนกึไดว้า่ถา้ออกไปจะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัมันอกี มันสอนใหเ้รารูค้ณุคา่ของชวีติ.. ทีสุ่ด
น้าก็ไปประกันตัวออกมา หนูดีใจจนน้ำตาร่วง แล้วก็เลิกได้ด้วยตัวเองโดยการ “หักดิบ” หรืออด
หนูคิดว่าคนที่จะเลิกยามันขึ้นอยู่กับตัวเองอันดับแรก รวมทั้งสังคมในชุมชนก็ดีกับหนูมาก ไม่มี
ใครรังเกียจ พูดคุยยิ้มแย้มด้วย ตอนนี้ขายของในตลาด เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกๆได้..” --
(ผู้ท่ีเลิกยาได้)

กิจกรรม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อันเปน็ผลพวงแหง่ความเขม้แขง็

ทุกวันเสาร์อาทิตย์ เด็กและผู้ใหญ่หลายคนในชุมชนโสธรหนึ่งจะไปรวมตัวกันที่ลานวัด
หลวงพ่อโสธร เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการใฝ่หาความรู้ ตาม “โครงการโรงเรียนลาน
วัด” ซึ่งจัดโดยโรงเรียนพุทธโสธร ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน ชักชวนชาวบ้าน 4 ชุมชน
รอบวัดมาศึกษานอกระบบ..

“..เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2545 ผมเป็นนักเรียนรุ่นแรกเลย ประธานชุมชนเป็นรุ่นสอง
ใช้ลานวดัเปน็ทีส่อน จบแลว้ไดห้ลกัสตูร กศน. กรรมการเรากไ็ปเรยีนตอ่กนัหลายคน คอืนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ให้ตัวเองแล้ว ก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะ
เด็กๆ ว่าอายุมากอย่างเรายังสนใจและทำได้ และชักชวนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กในชุมชนที่ไม่ได้เรียน
ต่อในโรงเรยีนให้มาเรียนท่ีน่ี..” --(กำพล ฤทธิชัย กรรมการชุมชนเข้มแข็งโสธรหนึง่)
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ตกเย็นๆ  นอกจากวัยรุ่นบางกลุ่มจะรวมตัวกันไปเล่นปิงปอง หรือแบดมินตันที่ลานกีฬา
ช่ัวคราวหน้าศาลาประชาคมเขม้แข็งแล้ว เด็กบางคนยังเลือกท่ีจะไปสวมนวมซ้อมมวย..

“..เราอยู ่ในชุมชนก็อยากจะสนับสนุนเด็ก บางคนสอนจนตอนนี้โตไปเรียน
ต่อกรุงเทพฯและชกมวยไปด้วยค่าตัวเป็นแสน พอทำเรื่องชุมชนเข้มแข็งคณะกรรมการก็เห็นว่า
น่าจะส่งเสริมกิจกรรมมวยเยาวชนโดยชักชวนเด็กอายุ 6-15 ปีที่สมัครใจเข้ามาซ้อมเพิ่มขึ้น สอน
ฟรีเพราะอาศัยที่ผมเป็นเจ้าของค่ายมวย พอทำแล้วทางเทศบาลก็เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์..
ความคิดตรงนี้คือเด็กใช้เวลาว่างในทางที่ดี และถ้าเด็กอยู่กับเราผู้ใหญ่ก็จะได้ช่วยกันดูแล ซึ่งมัน
ช่วยทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่เราอยากได้รับการสนับสนุนก็คือ
คนมาชว่ยสอน..” --(กำพล)

ที่ “ค่ายมวยศษิยแ์ผน่ดินทอง” แหง่นี ้ยงัมชีาวบา้นและเดก็ๆ เขน็รถใสก่ระดาษลงั ขวด
น้ำพลาสติก เศษเหล็ก หรือหอบข้าวของเหลือใช้มาชั่งกิโลขายตาม “โครงการรีไซเคิลขยะ”
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ขยะแลกไข่” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะรักษาความสะอาดในชุมชนได้
อย่างมากแล้วชาวบ้านก็ยังได้เงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสอนให้เด็กๆ รู้จักคัดแยกขยะ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม แม้กระท่ัง 4 ขวบก็ยังทำไดแ้ละมีไข่กลับไปฝากแม่ท่ีบ้าน

ช่วงเยน็หลงัตลาดปดิ บรรดาชาวบา้นกจ็ะกลายสภาพจากพอ่คา้แมข่าย มาออกกำลงักาย
เต้นแอโรบิคกัน ตามโครงการสง่เสริมสุขภาพชุมชน

โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน (SML) กองทุนตามนโยบายของรฐับาลท่ีลงสู่หมู่บ้าน ก็ผ่าน
กระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เช่น การซ่อมแซมศาลาชุมชน, ขุดลอกคลองโสธรที่ตื้น
เขินให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูฝน, จัดหาอุปกรณ์
ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพชาวบ้านและเยาวชน
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สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือผลพวงจากความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันสรรสร้างประชาคม
ชุมชนเข้มแข็งของชาวโสธรหน่ึง

โสธรหนึ่ง ได้พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดไปสู่การแก้ไขปัญหา
อ่ืนๆ ผลจากการดำเนนิงานทีผ่่านมา ทำให ้ได้รับรางวัล 1 ใน 25 หมู่บ้านดีเด่นของจงัหวัด จาก
จำนวนทัง้หมด 965 หมูบ้่าน และ ศตส.ได้ยกฐานะชมุชนใหเ้ป็น “ศนูยก์ารเรยีนรูก้องทนุแม่
ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา”

แม้ว่าในวันนี้ปัญหาทุกอย่างยังไม่ได้หมดไป มีความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเพราะตลาด
ชุมชนและบ้านเรือนอยู ่ในที ่ดินของเทศบาลและวัด ซึ ่งชาวบ้านต่างยังรอคอยความชัดเจน
ของราชการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์เมืองเก่า จัดภูมิทัศน์-บ้าน-วัด-ตลาด แต่พวกเขาก็มั่นใจได้
ในส่ิงหนึง่วา่ “หากชมุชนยังสร้างสรรคแ์ละร่วมใจ ปัญหากจ็ะคล่ีคลายในทางทีดี่”
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง ตลาดโสธรหนึง่

การทำชุมชนเข้มแข็งทำให้เราค้นเจอจุดอ่อนของชุมชนและแก้ไขถูกจุด เหมือนติดไฟ
สว่างไล่ปัญหา เช่น แหล่งกลางชุมชนที่มืดๆ และบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็นที่มั่วสุม เราก็
ประสานเทศบาลเอาไฟมาตดิ พอไฟสว่างคนก็ไม่กล้ามาม่ัวสุม.. ท่ีสำคัญคือเด๋ียวน้ีทุกบ้านช่วยกันเป็น
หเูปน็ตา แบบอยูห่นา้ตา่งบา้นเรากม็องเหน็หนา้ตา่งบา้นเขาดว้ย  ซ่ึงชว่ยปอ้งกนัปญัหาไดเ้ยอะ พอ
เราเปล่ียนจากตัวใครตัวมันมาช่วยกัน เด๋ียวน้ีมีอะไรก็ถึงกันหมด

คนที่เคยติดยาจนคลุ้มคลั่งฟันตัวเองเกือบตาย พอพ่อแม่เขาพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จนหายขาด ด้วยความทีพ้ื่นนิสัยเป็นคนด ีโรงพยาบาลกเ็ลยรับไว้ทำงาน มีหน้าท่ีการงานทีดี่ และยงั
ไม่อายที่จะเปิดตัวเป็นบทเรียนให้คนอื่น ที่สำคัญยังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม คอยประชาสัมพันธ์
เรือ่งการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ.. เรากจ็ะยกยอ่งเปน็แบบอยา่งทีด่เีสมอวา่เขาเกง่ทีส่ามารถ
ฟ้ืนคืนชีวิตตนเองได ้แล้วยังมีหน้าท่ีการงานทีดี่
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

ท้ า ย โ ข ด



ยตุธิรรมชมุชนซอย ท ้า ย โ ข ด
ป้องภยัยาเสพตดิ สร้างคนและชมุชนเขม้แขง็

“จากปีน้ันถึงปีน้ีหลายปีนัก ท่ีประจักษ์ชัดแจ้งแห่งหลักฐาน
บ้านท้ายโขดไม่เข้มแข็งแกร่งโอฬาร งามตระการชือ่เด่นเช่นวันน้ี
ถูกประนามว่าไม่ดีท่ีผ่านมา เขาเรยีกว่า “สลัมท้ายโขด” โหดเหลอืท่ี
ลักขโมยยาเสพตดิก็มากมี ความสุขีมีน้อยไปในชุมชน
แตวั่นนีฟ้้าใสในดวงจติ หมู่ญาติมิตรทุกแหล่งทุกแห่งหน
ได้คนดีร่วมใจสิบกว่าคน นำชุมชนจนเข้มแข็งพัฒนา
เลือกกรรมการหนึง่ชุดสุดฉลาด ชาวบ้านกราดเลือกกันช่วยสรรหา
แก้ปัญหาชุมชนไวใช้ปัญญา ผู้เสพยาแยกออกมาหาผลงาน
วิทยากรตำรวจด้วยช่วยความรู้ ยึดพ้ืนท่ีเพ่ือฟ้ืนฟูดูกล้าหาญ
กรรมการกฏเก้าข้อดำเนินงาน คอยสังเกตอาการประพฤตติน
ให้กลับตัวเชิญมาด้วยช่วยกิจกรรม โครงการนำทำตอ่เน่ืองไม่สับสน
โดยศูนย์ยุติธรรมแห่งชุมชน ประพฤติตนหลักใหญ่มีส่ีประการ
ขณะน้ีชุมชนคนเคยแย่ ภูมิใจแท้แม้กระทรวงช่วยประสาน
เป็นชุมชนตัวอย่างจากทางการ ชมุชนย่านเข้มแข็งดังย่ังยืนนาน”

(กลอน “ชุมชนเขม้แข็งบ้านทา้ยโขด” โดย “ลุง หนองละลอก” สมาชิกชุมชนเขม้แข็งซอยทา้ยโขด)



จาก “ซอยสลมัท้ายโขด” สู่ “ซอยประชาคมเขม้แขง็”

ห่างจากตวัอำเภอบา้นคา่ยไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นทีต้ั่งของบา้นหมู ่4
ตำบลหนองละลอก อำเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง หมูบ้่านชนบทกึง่เมอืงซึง่มอีาณาเขตจรดชมุชน
ในละแวกตำบลคอืดา้นเหนอืตดิบา้นหมู ่3, ดา้นใต้ตดิหนองนำ้ขาว, ตะวนัออกติดคลองสาธารณะ
และตะวนัตกตดิบา้นเชงิเนนิ บ้านหมู ่4 นีเ้ปน็หมูบ้่านขนาดใหญก่ึง่เมอืง ประชากร 400 กวา่หลงัคา
เรือน แบ่งเป็นซอยต่างๆ ได้แก่ ซอยหน้าวัด ซอยโขดมะขาม ซอยโขดตาม ซอยแถวเนิน ซอยหนองน้ำขาว
ซอยในกรอก ซอยกิโลสาม และซอยท้ายโขด

“

ทา้ยโขด” เปน็ชือ่เรยีกซอยสดุทา้ยของบา้นหมู ่4  ทีมี่ประชากร 65 ครวัเรอืน รวม 276 คน
จำแนกเปน็ชาย 143 คน หญงิ 133 คน ชาวบา้นสว่นใหญมี่อาชพีหลกัทำสวนยางพารา และบาง
ส่วนเป็นแรงงานรับจ้างทั้งรับจ้างกรีดยางกระทั่งออกไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ใน
อำเภอต่างๆของจังหวัดระยอง โดยวิถีอาชีพไม่แตกต่างจากพลเมืองซอยอื่นๆ แต่ความแตกต่างที่
โดดเด่นคือคำเรียกขานว่าเป็น “สลัมท้ายโขด” ที่คนภายนอกไม่สมัครใจที่จะคบค้าสมาคม
ดว้ย ยอ้นหลงัไปราวป ีพ.ศ.2545 ทา้ยโขดเปน็ทีโ่จษขานเลือ่งลอืไม่เพยีงปญัหายาเสพตดิ การพนนั
ลักขโมย ยังรวมทั้งสภาพชุมชนแออัด ขยะและน้ำเน่า ความยากจนและด้อยการศึกษา ซึ่งเป็น
ท่ีมาของคำวา่ “สลัมของหมู่บ้าน” และจะหันหน้าไปทางไหนกไ็ม่มีใครช่วย มีแต่คำประนาม

จนที่สุดก็เกิดการรวมกลุ่มกันเริ่มจากคน 2 คน(คุณสง่า และคุณสายชล) ที่ทนไม่ได้กับ
สภาพปัญหาชุมชนของตนและดิน้รนท่ีจะหาทางออกใหกั้บส่วนรวม  จากการทีไ่ด้ไปเห็น ได้ไปสัมผัส
ได้รับคำชี้แนะ และเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชนพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
ชากเล็ก ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ในจังหวัดเดียวกัน
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“..มีโอกาสพบและไดรั้บคำแนะนำจาก ผกก.บรรลือ สวา่งแจง้(ผกก.สน.บ้านคา่ย
ในขณะนัน้) แรกๆ เลยกค็ดิวา่เราเปน็แคช่าวบา้นธรรมดาไมมี่ตำแหนง่อะไรจะรวมกลุม่ไดเ้หรอ เรา
กล็องพดูคยุในกลุม่เพือ่นๆ เรากอ่นไดเ้พิม่เปน็ 7 คน ผกก.บรรลือ ทา่นกส่็งดาบมนตร(ีเสมรบณุย)์
เข้ามาช่วยแนะนำ เราก็ขยายแนวร่วมต่อเป็น 12 คนซึ่งเป็นแกนหลักลงไปพูดคุยกับทุกหลังคา
บ้านจากปากซอยถึงท้ายซอย จนที่สุด 65 หลังคาเรือนทั้งซอยก็เห็นดีด้วยที่จะรวมกลุ่มกันเป็น
ชุมชนเขม้แขง็แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ มีการนดัประชมุครัง้แรก ผกก.บรรลือ กบัดาบมนตรกีเ็ขา้มา
ช่วยแนะนำ 9 ขัน้ตอนตามกระบวนการสรา้งชมุชนเขม้แขง็” --(สง่า  อิทธพิงษ์ ประธานทีป่รึกษา
ชุมชนเข้มแข็งท้ายโขด)

จากนั้นชุมชนท้ายโขดก็เริ่มดำเนินการตาม “กระบวนการประชาคมในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งของ ป.ป.ส.” เริ่มต้นจากการคัดเลือกคณะผู้นำตามธรรมชาติของชุมชนด้วยการให้
ชาวบ้านออกเสียงโดยความสมัครใจ แล้ว “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งท้ายโขด” ชุดนี้ก็เริ่ม
ทำการ “สำรวจบ้าน” จัดทำแผนที่ชุมชน และคัดแยกครัวเรือนที่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติดได้
14 ครวัเรอืน 21 คน ดว้ยวธิกีารประชาคมรบัรองครวัเรือน จนทีสุ่ดก็สามารถทำพธีิมอบธงให้
กับครัวเรือนปลอดยาเสพติดได้ทุกหลังคาเรือนในซอยเมือ่วันท่ี 6 มกราคม 2546

“ ศู น ย ์ย ุต ิธ ร ร ม ชุ ม ช น ท้ า ย โ ข ด ” ตอ่ยอดพฒันาชมุชน

หลังจากที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมากว่า 1 ปี
คณะกรรมการ ก็เล็งเห็นว่า การจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่เอาชนะยาเสพติดอย่าง
เดียวต้องสามารถแก้รากเหง้าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนได้ด้วยนั่นก็คือสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที ่เสื ่อมถอยลงอันทำให้สายใยของคนในครอบครัวและชุมชนเริ ่มเลือนหายและ
ชาวบ้านยากจน
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“..รุ่นพ่อแม่เราทำนาทำสวน ต่อมารุ่นผมเริ่มมีนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งในพื้นที่
อำเภอ มาถงึรุน่นอ้งๆ ผมแทบจะไมมี่คนทำสวนแลว้ไปทำงานโรงงานกนัหมด โรงงานกม็ากวา้นซือ้
ที่ดินชาวบ้านขายสวนได้เงินเอาไปซื้อรถยนต์ขับ มีรถกันทุกบ้านก็เริ่มไม่ต้องพึ่งพากันหรือทำนา
ก็ไม่ต้องเอาแรงช่วยกันแล้วเพราะต่างคนต่างมีเงินจ้าง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหิน
พอต่างคนต่างอยู่ลูกหลานใครติดยาหรือมีปัญหาก็ไม่เตือนกันแล้ว หรือเตือนกันก็จะโดนด่ากลับ
พอมีปัญหายาเสพติด-การพนัน-ยากจน-แออัด ก็ไม่มีใครสนใจช่วยกัน..” --(สายชล บรรจงกิจ
ประธานชุมชนเข้มแข็งท้ายโขด)

ด้วยความคิดแก้ปัญหารากเหง้าของชุมชนจึงเกิดโครงการต่อยอดการพัฒนาคือ
“ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท้ายโขด” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระยองในปี 2546 ด้วยหลักการ “ชุมชนสมานฉันท์” ศูนย์ยุติธรรมฯ มีบทบาทหลักในการระงับ
ข้อพิพาทของชาวบ้าน ไปจนถึงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในคราวเดียวกัน และยังช่วย
ชุมชนบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี ให้ความรู้เรื ่องกฏหมายพื้นฐานและเทคนิค
การจัดทำระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาของหมู่บ้าน

“..ผอ.ชัยวฒัน ์ร่างเลก็(สำนกังานคมุประพฤต ิจ.ระยอง)ทา่นเขา้มาเสนอแนวทาง
เร่ืองน้ี เราก็เห็นดี จึงเกิดการอบรมแกนนำ ให้ความรู้กฏหมาย เทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่างๆ โดย
ไม่ต้องไปถึงโรงถึงศาล ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ท่ีสำคัญคือไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่บาดหมางกันต่อไป..

ยุติธรรมชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับทุกกิจกรรมพัฒนาได้ เพราะการทำงานใน
ชุมชนตอ้งอาศยัความรว่มมอื ถา้มคีนสองฝา่ยทะเลาะกนัมนักจ็ะมปัีญหา ฉะนัน้ถา้มคีนทีส่ามารถ
จะไกลเ่กลีย่ตรงนีไ้ด้ก็ทำใหชุ้มชนสามารถขบัเคลือ่นตอ่ไปได้อีก  อย่างตอนทีย่กมอืรับรองครวัเรอืน
ปลอดยา คนท่ีไม่ถูกรับรองก็จะหาว่าเราลำเอียงไม่ยุติธรรม เราก็บอกว่าถ้าสามารถรอมชอมกันเองได้
และใช้กระบวนการประชาคมของชมุชนและ เขาก็ไม่ต้องไปถึงมือกฏหมาย..” --(สายชล)



ความยุติธรรม ในความหมายของชุมชนก็คือ “ความเป็นปกติสุขของชุมชนอยู่ที่ไหน
ความยุติธรรมอยู่ท่ีน่ัน” และต้องแสดงความบริสุทธ์ิใจโดยการพูดและยอมรับความจริง ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย “ความจรงิทีต้่องยอมรบั” คอืปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัส่วนรวม และ “ความจรงิทีย่อมรบัได้”
คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ในการทำงานมี “คณะกรรมการสมานฉันท์” เป็นกลไกหลักที่ได้
รับการเลอืกต้ังขึน้มาจากคนทีช่าวบา้นเชือ่ถือศรัทธาดว้ยกระบวนการเดยีวกบัคณะกรรมการชมุชน
เข้มแข็ง และเนื่องจากเป็นความคิดเห็นของคนทั้งหมู่บ้าน ทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทใดๆ ก็เป็นการ
ง่ายที่จะให้กรรมการคนที่คู่กรณียอมรับนับถือไว้วางใจเข้ามาไกล่เกลี่ย ส่งผลให้เกิดความเคารพ
เกรงใจและนำมาซึง่กันยอมความกันเป็นส่วนใหญ่

ประชาคมทา้ยโขดรว่มใจผลกัดัน ก า ร พ น ัน พ้นหมูบ้่าน

หมู่บ้านจากความร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการประชาคม และ
ยุติธรรมชุมชน ทำให้ชาวซอยท้ายโขดอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมกัน
พฒันาทอ้งถิน่ของตน หากเกดิความบาดหมางระหวา่งกนักจ็ะใชค้วามเปน็ชมุชนสมานฉนัทเ์ขา้ไป
ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท ผู้หลงผดิไดรั้บ “การเยียวยา-ให้อภัย-ให้โอกาสกลับใจ”  ปัญหายาเสพตดิและ
อบายมุขได้รับการแก้ไข

กระทั่งวันหนึ่งอีกบทพิสูจน์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งก็เกิดขึ้น เมื่อคนในท้องถิ่นบางคน
ร่วมมือกับคนภายนอกเข้ามาเปิดบ่อนการพนันกลางชุมชนยั่วยวนให้ชาวบ้านเข้าไปพัวพัน ปัญหา
ก็มิได้ถูกละเลยเช่นเคย ทว่าถูกนำเข้าไปเปิดประเด็นในเวทีประชาคมชาวบ้านเพื่อร่วมถกหาทาง
ออก และเป็นมติชุมชนว่าต้องเร่งผลักดันอบายมุขน้ีออกจากซอยท้ายโขดโดยเรว็ท่ีสุด วิธีการท่ีชุมชน
ใช้ก็คือส่งแกนนำเข้าไปเจรจาประนีประนอมขอให้เลิกเสียก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมาย
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“..ปัญหาน้ีถูกเสนอเข้าไปในท่ีประชุม คณะกรรมการฯ ก็พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไร
ที่สุดก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าอย่าเล่นเลย ให้หยุดให้เลิกซะ ก็ได้ผลในระดับชาวบ้านทั่วไป
แต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเล่นในห้องวีไอพี ตรงนี้เราเข้าไม่ถึง ก็เลยใช้องค์กรระดับสูงเข้ามาทำงาน
ท่ีสุดเขากต้็องเลิกไป” --(สายชล)

การผลักดันบ่อนการพนันออกนอกพื้นที่นี้เป็นรูปธรรมที่เด่นชัดอีกประการจากกระบวน
การประชาคมชมุชนเขม้แขง็ และชมุชนสมานฉนัทท์ีช่าวบา้นรว่มมอืร่วมใจกนั ถงึวนันีช้าวทา้ยโขด
ไม่ได้บอกว่ายาเสพติด การพนัน และอบายมุขทั้งหลายจะไม่กร้ำกรายเข้ามาคุกคามพวกเขาอีก
แต่บอกได้ว่าประชาคมชุมชนจะช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังเพื ่อป้องกัน และพร้อมจะช่วยกัน
หาหนทางแก้ไขปัญหาหากมันเกิดข้ึนมา

“ ธ น า ค า ร ชุ ม ช น ท้ า ย โ ข ด ” ยกระดบัเศรษฐกจิรากหญา้

เม่ือมี “กระบวนการประชาคม” และ “ศนูยยุ์ตธิรรมชมุชน” เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่น
ชุมชนแล้ว ความพยายามสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของชาวบ้านมิได้หยุดเพียงเท่านี้ “ธนาคาร
ชุมชนบ้านท้ายโขด” เป็นกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาท่ีโดดเด่นและน่าสนใจของซอยแหง่น้ี

โดยหลักการคือเป็นสถาบันทางการเงินของชุมชนอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพึ่งตนเองให้เติบโตยั่งยืน โดย
การส่งเสริมการออมทรัพย์, ให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิกตามความจำเป็น และมีการให้บริการ
ทุกระบบไม่ต่างจากแบงค์พาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นระบบการถือหุ้น, บริการรับฝาก-ถอน-ให้กู้ยืมเงิน
เพียงคุณสมบัติของสมาชิกจะต้องเป็นชาวบ้านท้ายโขด-เป็นคนดีมีคุณธรรม-และเข้าร่วม
กิจกรรมของธนาคาร



ข้อบังคับของธนาคารชุมชนแห่งนี้คือ ในการถือหุ้น-- สมาชิกทุกคนต้องชำระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างต่ำ 10 หุ้น หรือ 100 บาท และซื้อได้
ไม่เกนิ 300 หุน้หรอื 3,000 บาท (ราคาหุน้ละ 10 บาท), สมาชกิตอ้งถอืหุน้รายเดอืนอยา่งตำ่เดอืน
ละ 1 หุ้นหรือ 10 บาท และไม่เกิน 300 หุ้นหรือ 3,000 บาท, สมาชิกที่จะกู้ยืมทุกครั้งต้องถือหุ้น
กู้ยืมร้อยละ 1 หุ้นของจำนวนเงินกู้ยืมที่ได้รับ, สมาชิกใหม่จะต้องถือหุ้นครบ 3 เดือนจึงจะมีสิทธิ์
ขอกู,้ สมาชกิมสิีทธิข์อกูไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 3 เทา่ของเงนิหุน้ในบญัชตีน, สมาชกิทีจ่ะขอกู ้ณ วนัเปดิ
ทำการจะตอ้งถือหุ้นรายเดอืนอย่างตำ่ 5 หุ้น หรือ 50 บาท

ในการรับฝากและถอนเงิน-- เงินฝากประเภทออมทรัพย์ต้องเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 100
บาท และขอถอนได้ทุกวันทำการ, เงินฝากประเภทประจำต้องเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 300 บาท
และถอนได้เมื่อครบกำหนดระยะฝาก 6 เดือนหรือ 12 เดือนที่ตกลงกันไว้ และได้รับดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี

การให้บริการกู้ยืมเงิน-- กู้ยืมฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย เจ็บป่วยกระทันหัน กู้ได้
คนละไม่เกิน 1,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 1 เดือนทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยใช้เงินค่าหุ้นของ
ตนเองค้ำประกัน, กู้ยืมทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินในบัญชี ผ่อนชำระภายใน 12 เดือนทั้ง
ต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยใช้บัญชีเงินหุ้นของตนเองค้ำประกัน (เดือนละงวด), กู้ยืมระยะสั้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กู้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 6 เดือนทั้งต้นพร้อม
ดอกเบีย้ (เดอืนละงวด) และใหส้มาชกิ 2 คนคำ้ประกนั, กู้ยืมระยะกลาง เพือ่นำไปลงทนุประกอบ
อาชีพ กู้ได้ไม่เกิน 6,000 บาท ผ่อนชำระใน 12 เดือนๆ ละงวดทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ย และให้
สมาชกิ 3 คนคำ้ประกนั, กูย้มืระยะยาว เพือ่ใช้จ่ายดา้นการเกษตร กูไ้ดไ้ม่เกนิ 12,000 บาท ผ่อน
ชำระภายใน 24 เดือนๆ ละงวดทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ย และให้สมาชิก 3 คนค้ำประกัน หรือ
ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารชุมชน หรือ “กลุ ่มสัจจะออมทรัพย์” ของชาวท้ายโขด เปิดทำการทุกวัน
อาทิตย์แรกของเดือนในเวลา 8.30-12.00 น. โดยมีที่ทำการชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขดเป็นที่
ทำการชั่วคราวของธนาคาร นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกวันที่ 20 ของเดือน
ประชุมใหญ่ปีละครั้ง เพื่อความโปร่งใสคณะกรรมการฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าของกิจการให้
สมาชกิทกุ 3 เดอืน
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“..แรกๆก็ยากเพราะกฏระเบียบมันเยอะ ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราไม่ค่อยเข้าใจ
เราก็แก้ปัญหาโดยการประชุมถี่ๆทุกอาทิตย์ มาตามสมัครใจแล้วแต่ใครว่าง จนเข้าใจกันทุกคน
จนทัง้ซอยลว้นเปน็สมาชกิธนาคาร.. เมือ่กอ่นชาวบา้น 70% กูเ้งนินอกระบบ มีปัญหาเรือ่งหนีสิ้น
กนัเยอะ แตปั่จจุบันลดลงเรือ่ยๆ  ชาวบา้นกูก้นัเอง คำ้ประกนักนัเอง จะไปโกงกนัเองกไ็ม่ได ้ ทำมา
3 ปีตอนนีเ้รามเีงนิทนุหมนุเวยีน 5 แสนกวา่บาท” --(ประนัย ประกอบธรรม ประธานธนาคาร
ชุมชนท้ายโขด)

ผลกำไรสุทธิรายปีของธนาคารนอกจากจะถูกจัดสรรเป็นปันผลเงินถือหุ้นสมาชิกร้อยละ
50, ประกันความเส่ียงและทุนสำรองธนาคารรอ้ยละ 10, ค่าตอบแทนคณะกรรมรอ้ยละ 10, งบจัดซ้ือ
อุปกรณส์ำนกังานรอ้ยละ 5, พฒันาบคุลากรรอ้ยละ 2, งบกองทนุบรหิาร(รับรอง)ร้อยละ 2 ผลกำไร
ยังถูกจัดสรรเพ่ือเป็นสวัสดิการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ พัฒนาอาชีพให้สมาชิกร้อย
ละ 2, สวัสดิการสมาชิกร้อยละ 3, ส่งเสริมกีฬาร้อยละ 2 และเป็นทุนการศกึษาเด็กร้อยละ 2

ธนาคารชมุชนทำใหห้ลายครอบครวัจากทีไ่ม่เคยมเีงินเหลอืเก็บก็สามารถเกบ็เล็กผสมน้อย
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายยามจำเป็น ใครที่มีความจำเป็นฉุกเฉินหรืออยากลงทุนประกอบอาชีพก็ไม่ต้องไป
กู้เงินนอกระบบเพราะที่นี่ให้กู้ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารทั่วไปซะด้วยซ้ำ ดอกผลของธนาคาร
แห่งนี้ยังนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อีกด้วย นี่คือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชาว
ท้ายโขด

“ ก ลุ ่ม ย ุว เ ย า ว ช น ” คนตวัเลก็สบืสานอดุมการณชุ์มชนเขม้แขง็

เยาวชนคนตัวเล็กลูกหลานชาวบ้านท้ายโขด ไม่เพียงเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยขับเคลื่อน
ชุมชน ทว่าพวกเขาเป็นอนาคตที่สำคัญหรือ “ทายาทอุดมการณ์” ที่จะเติบโตขึ้นมาสานต่อชุมชน
ท้ายโขดเข้มแข็งแห่งนี้ คณะกรรมการชุมชนจึงสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็น “กลุ่มยุวเยาวชน”
เพื่อเป็นภูมิคุ ้มกันภัยยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้รัก
สามัคคีโดยทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตามความสามารถ
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“จากพลังแห่งนาฏดนตรีที ่เคยมีมานาน ได้สืบสานสู ่ฝันของเยาวชนอย่าง
น่าประหลาดใจ  เสน่ห์แห่งเส้นเสียงของกลองยาวยังแวววาวกลางใจไม่เสื่อมคลาย ยิ่งได้ครู
ผู้เข้าถึงเยาวชน ยิ่งเหมือนต้องมนต์เสน่หา ยิ่งค้นหาก็ยิ่งเห็นคุณค่า ต่างหมายมาดว่าจะนำพา
สู่..อนาคตไกล..”

“โครงการเยาวชนกลองยาวพืน้บา้นทา้ยโขด” เปน็การนำเดก็ๆ อายปุระมาณ 7-10 ปี
ที่สนใจมาฝึกสอนอบรมตีกลองยาวและรำกลองยาวจากครูดนตรีในชุมชนจนตั้งเป็นวงมีสมาชิก
22 คน และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านค่ายในการนำ
เด็กไปศึกษาดูงานด้านการทำกลองและทา่เต้นประกอบจังหวะดนตรท่ีีจังหวัดอ่างทอง

“..กลุ่มพัฒนาหมู่บ้านก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ดนตรี พ่อแม่
เด็กก็ช่วยสนับสนุนตามกำลัง บางส่วนได้จากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนเป็นเงินบ้าง ขนมบ้าง เด็กๆ ก็จะ
มาฝึกซ้อมกันทุกเสาร์อาทิตย์ บางคนหลังเลิกเรียนตอนเย็นเล่นบอลเสร็จก็มาซ้อมกลองยาวต่อ..
เม่ือเด็กๆ มารวมกลุ่มกันเล่นกลองยาว เขาก็จะไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่ไปติดเกมส์คอมพิวเตอร์
และเดก็กลุม่นีย้งัไปรว่มทำกจิกรรมพฒันาตา่งๆ ของชมุชนอกีดว้ย..” --(กรดุ บุญบรรจง หวัหนา้
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกลองยาวเยาวชน)

มือเล็กๆ ของนางรำตัวน้อยที่ร่ายรำอย่างงดงาม ประกอบกับจังหวะท่วงทำนองกลองยาว
ของนักดนตรีรุ่นเยาว์ ไม่เพียงทำหน้าที่ช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สนับสนุนให้เด็กๆ
ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ยังทำให้พวกเขามีรายได้พิเศษเป็นค่าขนมไปโรงเรียนแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่จากการออกงานแสดงตามที่ต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ไปไกลถึงต่างจังหวัด
ยา่นพทัยา ชลบุรี ไม่วา่จะเปน็การแสดงตอ้นรบัคณะดงูานชมุชนเขม้แขง็, งานประเพณตีา่งๆ เชน่
บวชนาค เทศน์มหาชาติ สงกรานต ์แห่เทียนพรรษา
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“กิจกรรมกีฬา” เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า “กีฬาสร้างคน ทำให้มีสุขภาพใจที่ดีมีการ
บริหารอารมณ์ และจากการเคารพกตกิาสู่การเคารพกฏหมายบา้นเมือง”  ชุมชนจึงสนับสนุนให้เด็กๆ
เล่นกีฬาโดยใช้ฟุตบอลเป็นกีฬานำร่อง ได้ครูจากโรงเรียนวัดหนองกระบอกมาช่วยฝึกซ้อม
ให้ทุกเย็นหลังเลิกเรียนในสนามกีฬาเล็กๆ ของชุมชนจนกระทั่งสมาชิกทีมรุ่นเยาว์วัยไม่เกิน 13
ท้ัง 18 คนสามารถวาดลวดลายไปฟาดแขง้แขง่ขันในระดบัจังหวดัได้ทีเดียว

“เด็กอายุขนาดนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะติดยาหรือหลงผิด บางทีพ่อแม่
ไปทำงานกลบัมืด เดก็ไปไหนกไ็ม่รู้ ถา้เราสรา้งกจิกรรรมกฬีาตรงนีข้ึน้มา กเ็ปน็การดแูลเดก็ๆ เปน็
การส่งเสริมความสามารถ และเป็นการสร้างความสามัคคี แล้วยังเชื่อมโยงไปถึงพ่อแม่ให้เข้ามา
ร่วมในกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง” --(อาคม บุญบรรจง--ประธานโครงการกฬีา)

นอกจากเรียนรู้ทักษะในเกมส์ฟุตบอล ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กติกาของกีฬายัง
สอนให้เด็กๆ มีระเบียบวินัย-รู้รักสามัคคี-รู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย ปลุกจิตสำนึกเยาว์วัยให้มีพื้นฐานที่
สำคัญของงานพฒันาชุมชนเข้มแข็งในอนาคตอกีด้วย

พลงัสตร ีท้ า ย โ ข ด แนวรว่มพฒันาทกุระดบัชุมชน

“มือก็ไกว ดาบก็แกว่ง” ปฏิเสธไม่ได้ว่าสตรีเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาในทุกระดับ
ของสังคม ตั้งแต่ครอบครัวรากหญ้า ชุมชนรากฐาน การงานระดับประเทศ ที่นี่ชุมชนซอยท้ายโขด
ก็เช่นกันสตรีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาทุกระดับของชุมชน

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นกลไกสำคัญไม่น้อยที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยเป็นการแก้
ปัญหารากฐานด้านปากท้องของชาวบ้าน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของครัวเรือน พวกเธอจึงมีการ
รวมตัวกันเป็น “สภากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ” เพื่อเป็นแนวร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
อีกแรงหนึ่งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ด้วยวัตถุประสงค์
จัดตั ้งเพื ่อเป็นแหล่งรับและถ่ายทอดความรู ้ด ้านการเกษตรและการแปรร ูปผลิตภัณฑ์อัน
เป็นสินค้าโอทอปของชุมชน

“ผู้หญิงในหมู่บ้านหลังจากภารกิจประจำคือกรีดยางเช้ามืดถึงประมาณ 8 โมง
เช้าก็เสร ็จแล้ว กลางวันพวกเรามีเวลาว่างทั ้งว ัน เลยคิดว่าน่าจะใช้เวลาตรงนี ้ให ้เก ิด
ประโยชน์โดยมาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือนจากการทำของใช้เอง
และเพิ่มรายได้จากการนำไปขายได้.. การรวมกลุ่มกันยังเป็นการสร้างความสามัคคีและได้พบปะ
พูดคุยกันตามประสาผูห้ญิงเหมือนเป็นชมรม..” --(ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านท้ายโขด)
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นอกจากกะปิที่กลายเป็นสินค้าโอทอปของตำบลแล้ว กลุ่มแม่บ้านท้ายโขด 33 คนยัง
ทำผลิตภัณฑ์อีกมากมาย อาทิ น้ำยาล้างจาน ยาหม่อง น้ำมันเหลือง แชมพู และขนมไทยหลายอยา่ง

“สภากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ” หรือ “กลุ่มแม่บ้านท้ายโขด” จึงเป็นกลุ่มพัฒนา
อาชีพสร้างรายได้เสริมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นของครัวเรือน และยกระดับเศรษฐกิจพึ ่ง
ตนเองเติมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

ความสำเรจ็แหง่ ก า ร พั ฒ น า และกา้วยา่งตอ่ไป

..ตอนเริ่มต้นหลายคนไม่รู้และไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้า
เมื่อเริ่มเดินก็เริ่มสะดุดแต่ก็หยุดไม่ได้ ต้องกัดฟันเดินต่อไปไม่ท้อและไม่ถอย กว่าที่ทุกคนจะ
เห็นดีต้องใช้เวลาไม่น้อย กว่าที่จะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนก็ต้องอดทนไม่น้อยเช่นกัน และ
กว่าจะถึงวันน้ี วันท่ีทุกคนเห็นว่าสำคัญก็ไม่ใช่วันสุดท้ายท่ีจะก้าวเดินต่อไป..

จากคนเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่นิ่งดูดายกับปัญหาจึงรวมตัวกันดิ้นรนหาทางออกให้กับส่วน
รวม จนกลายเป็นประชาคมเข้มแข็งซอยท้ายโขด วันนี้คนทั้งชุมชนที่ได้เห็นประโยชน์ในพลัง
แห่งการร่วมแรงร่วมใจกัน

“พอเราเปลี่ยนจากสลัมเป็นชุมชนเข้มแข็งจนเป็นที่รู้จักแล้ว จากที่เมื่อก่อนคน
ท้ายโขดไปหางานทำไม่มีใครรับ ปัจจุบันโรงงานในเขตตำบลหนองละลอกถ้ามีตำแหน่งงาน
อะไรว่างเขาก็จะทำเป็นหนังสือถึงเราว่าที่ท้ายโขดมีใครอยากทำงาน ถ้ามีและแกนนำชุมชนเข้ม
แข็งช่วยรับรองคุณสมบัติเขาก็จะรับทันที คือให้โอกาสคนท้ายโขดก่อนที่อื่น..” --(สง่า อิทธิพงษ์)



ด้วยความคิดที่ว่าสายน้ำที่เชี่ยวไหลย่อมไม่ใช่น้ำเน่าฉันใด  การจัดกิจกรรมไม่ให้ว่างย่อม
สร้างความยั่งยืนฉันนั้น กิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และด้วย
ความตระหนักว่าการพัฒนาด้านจิตใจจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจชุมชน
ชาวท้ายโขดไม่เพียงให้ความสำคัญกับการปลุกจิตสำนึกให้ลูกหลานผ่านกิจกรรมกลุ่มยุวเยาวชน
พวกเขายังจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและในชุมชนเช่น “วันกตัญญู” เพื่อให้
ชาวบ้านและเยาวชนไดแ้สดงออกถึงความเคารพรกัต่อผู้มีพระคุณ

“เราทำงานในชุมชนก็ต้องการประสานความสามัคคีของคนในชุมชนให้มากขึ้น
จึงใชว้นัที ่12 สิงหา ซ่ึงเปน็วนัแมเ่ปน็วนักตญัญ ูในวนันัน้กมี็การจดักจิกรรมวนัแมด่ว้ย.. กป็ระสบ
ความสำเรจ็นะ หลังจากเลกิกจิกรรมการละเลน่ตอนกลางวนัแลว้ ในช่วงกลางคนืเรากจ็ะมารวมกนั
มาน่ังกินข้าวร่วมกัน มีการมอบรางวัล มีกิจกรรมสนุกสนานคร้ืนเครงร่วมกัน..” --(สายชล)

กิจกรรมสานสัมพันธ์รักครอบครัวกระชับความสามัคคีในชุมชนอื่นๆ ก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาทิการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและสืบสาน
การละเล่นท้องถ่ิน การออกกำลังกายแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ

“..ตลอด 4 ปีนี้เราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจและผลความสำเร็จที่เราก้าว
เดินมา  และก็จะเดินต่อไป ตอนนี้ซอยท้ายโขดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบ้านหมู่ 4 เป้าหมายต่อไป
ของเราคือทำอย่างไรจะขยายกิจกรรมจาก 65 ครัวเรือนไปให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ก็
มีทัศนะคติและความร่วมมือที่ดีต่อกันมากขึ้น เช่น เกิดชมรมสาวน้อย’45 ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ของกลุม่ผู้หญิง ในหมู่บ้านมารว่มกันทำงานพฒันา..” --(สายชล)

ปัจจุบัน “กระบวนการประชาคม” และ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” กลายมาเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน “ชุมชนเข้มแข็งซอยท้ายโขด” และด้วยพลังเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็น
ธนาคารชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน, เยาวชนกลองยาว เพื่อดูแลเยาวชนและสืบสาน
วัฒนธรรม, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้สตรี, การออกกำลังกาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ฯลฯ ทำงานเชื่อมประสานสอดคล้องกันทำให้สายสัมพันธ์ของชาวบ้าน
กลับมาเหนียวแน่น มีการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดีงาม ชุมชนสามารถดูแลและช่วยเหลือกัน
เองไดท้ัง้ดา้นสขุภาพ เศรษฐกจิ ฯลฯ

ชุมชนซอยท้ายโขดสามารถลบคำสบประมาทว่าเป็นสลัมกลายมาเป็น “ศูนย์การเรียน
รู้ชุมชนเข้มแข็งท้ายโขด” เป็นชุมชนต้นแบบของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเป็น
ชุมชนตัวอย่างของสำนักงาน ป.ป.ส.และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สำคัญคือเป็นที่ศึกษาเรียนรู้
ดูงานด้านการพัฒนาของชุมชนและหน่วยงานราชการหลายแหง่ในประเทศ .

64



ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง ซอยทา้ยโขด

จากอดีตท่ีใครๆ เรียกท่ีน่ีว่าสลัมท้ายโขดแทบจะหาความภาคภมิูใจในบ้านเกิดไม่ได้  ปัญหา
ยาเสพติดทำให้เราได้มีโอกาสสู้ โดยไม่รู้ว่าวันจะสวยงามปานใด รู้แต่เพียงว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้
ถึงจะอยู่ได้เราก็ไร้ค่า! .. ตอนเริ่มต้นหลายคนไม่รู้และไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพความสำเร็จที่อยู่ข้าง
หนา้ เมือ่เริม่เดนิกเ็ริม่สะดดุแตก่ห็ยดุไมไ่ด ้ตอ้งกดัฟนัตอ่ไปไม่ทอ้และไมถ่อย กวา่ทีท่กุคนจะเหน็ดี
ต้องใช้เวลาไม่น้อย กว่าที่จะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนก็ต้องอดทนไม่น้อย และกว่าจะถึงวันนี้
วันท่ีทุกคนเห็นว่าสำคัญก็ไม่ใช่วันสุดท้ายท่ีจะก้าวเดินต่อไป..

จากบทเรียนที่ผ่านมาทำให้รู้ว่า เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต นี่คือที่มาของ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ท้ายโขด..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

ช า ก เ ล ็ก



เส้นทางสู่หมู่บ้านนำร่องจังหวัดระยอง
คำตอบที่บ้านชากเล็กอำเภอบ้านค่าย

จากชุมชนที่มีปัญหารุนแรง ทั้งวิถีเกษตรกรรมด้อยถอย ความยากจนบั่นทอน และ
ยาเสพติดที่เข้ามาคุกคาม ถึงขนาดมีครัวเรือนพัวพันกับยาเสพติดเกินกึ่งหนึ่ง ไม่เว้นแม้กระทั่ง
บรรดาลูกหลานผู้นำชุมชนจนชาวบ้านเปรียบเทียบชุมชนของตนว่าเหมือน “คนป่วยที่นอนรอ
การฟ้ืนฟู”

ณ วันนี้สามารถกลายเป็นหมู่บ้านนำร่องการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัด ได้รับ
เกียรติคุณประกาศมากมาย อาทิ กองทุนหมู่บ้านดีเด่นของอำเภอ, หมู่บ้านต้นแบบโครงการ
เอสเอ็มแอล, หมู่บ้านนำร่องแก้ปัญหาความยากจนของอำเภอ, รองชนะเลิศชมรมทูบี
นัมเบอร์วันระดับจังหวัด

พบคำตอบเหลา่น้ีได้ท่ีบ้านชากเลก็ หมู ่5 ตำบลบางบุตร อำเภอบา้นคา่ย จังหวัด
ระยอง

ตำนาน ค น ช น บ ท บ้านชากเลก็

บ้านชากเล็ก ต้ังอยู่ตอนกลางของตำบลบางบตุรห่างจากท่ีว่าการอำเภอบ้านค่ายไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือราว 8 กิโลเมตร มีถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3471 ถึง
ชุมชน เปน็หมูบ้่านชนบทขนาดกลางพืน้ทีป่ระมาณ 2,800 ไร่ แบง่เปน็พืน้ทีท่ำนา 1,500 ไร่, พืน้ที่
ทำสวน 1,150 ไร่, อ่ืนๆ 140 ไร่ และเปน็ทีอ่ยู่อาศยัประมาณ 10 ไร่ ภูมิประเทศทัว่ไปเปน็ทีร่าบลุ่ม
ทำนา และมีสันเนินสลับเล็กน้อยเป็นที่ทำสวนและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ด้านอาณาเขตติดต่อ



กับชุมชนใกล้เคียงในละแวกตำบลคือทิศเหนือจรดหมู่ที่ 4 บ้านหนองพะวา, ทิศใต้จรดหมู่ที่ 9
บ้านมาบสองสลึง, ทิศตะวันออกจรดหมู่ที่ 12 บ้านคลองกระท้อน และทิศตะวันตกจรดหมู่ที่ 3
บ้านหนองคลา้

จำนวนประชากรทัง้หมด 173 ครัวเรือน  624 คน เป็นหญงิ 306 คน และชาย 318 คน
ดา้นเศรษฐกจิมีอาชพีรบัจ้างทัว่ไปและเปน็แรงงานในโรงงานอตุสาหกรรมรอ้ยละ 56 เปน็เกษตรกร
ร้อยละ 24 ค้าขายร้อยละ 12 ประกอบอาชีพอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 8 วิถีเกษตรกรรมบ้าน
ชากเล็ก ส่วนใหญคื่อการทำนา นอกน้ันได้แก่สวนยางพารา สวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครวั

ประวัติศาสตร์ชุมชนนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าความว่าผู้ที่มาอยู่อาศัยทำไร่ทำนาครั้งแรกคือ
นายเครือ-นางบุญ มงคลสวัสดิ์ ย้อนไปประมาณปี 2479 ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ชากเล็ก” นั้นมา
จาก “ชาก” ซึ่งเป็นคำชาวบ้านเรียก “ป่าละเมาะสลับกับทุ่งหญ้า” คือพื้นที่นี้แต่เดิมได้มีการ
บุกเบิกท่ีดินทำไร่แล้วท้ิงรกร้างให้เป็นป่าละเมาะเล็กๆ เพ่ือทำการเล้ียงวัวเล้ียงควาย

ด้านการปกครอง เริม่เดมิทพีืน้ทีชุ่มชนขึน้อยูก่บับ้านหนองพะวาหมู ่4  ตอ่มาป ี2520 จึง
ได้แยกเป็นหมู่ 5 เรียกว่าบ้านมาบสองสลึง กระทั่งปี 2535 จึงแยกหมู่บ้านอีกครั้งโดยหมู่บ้าน
เดิมเรียกว่าบ้านมาบสองสลึงเปลี่ยนเป็นหมู่ 9 และหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า “บ้านชากเล็ก หมู่ 5”
และทา้ยสุดปี 2544 ก็แยกออกเปน็บ้านคลองกระทอ้นหมู ่12 อีก

ความออ่นแอของชมุชน เหมอืน ค น ป่ ว ย ท่ีรอการฟืน้ฟู

ผูน้ำชมุชนเปรยีบเปรยใหฟ้งัว่าถา้หมูบ้่านเปน็คน ชากเลก็กป่็วยกระเสาะกระแสะ
อยูต่ลอดเวลาเพราะมโีรคหลายอยา่งสะสมแทรกซอ้น ปัญหาหลกัทีท่ำใหห้มูบ้่านออ่นแอ
ล้มป่วย ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว และปัญหาความยากจน
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ปัญหาความยากจน  เดิมทีชาวบ้านมีสัมมาอาชีพเกษตรกรรม กระทั ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในตัวอำเภอต่างๆ ของจังหวัด ช่วงปี 2525 ชาวบ้านชากเล็กจำนวนมากจึง
ละทิ้งอาชีพเดิมเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงาน คนที่ยังเป็นเกษตรกรอยู่ยิ ่งปลูกก็ยิ่ง
ขาดทุน เพราะต้องซื้อปุ๋ยเคมีมากขึ้นและยังขายผลผลิตได้ราคาต่ำ หนำซ้ำยังทำให้ดินเสื่อมน้ำ
เสยี หลายรายเปน็หนีสิ้น โดนยดึทีท่ำกนิ หลายคนวา่งงาน และกย็ิง่ทำใหต้อ้งไปเปน็แรงงานรบัจ้าง

ปัญหาครอบครัว-ชุมชน-และสังคม  เป็นผลกระทบของเศรษฐกิจสังคมใหม่ วิถีอาชีพ
เกษตรกรรมทีต่กตำ่ คา่นยิมทางวตัถทุีรั่บมาจากชมุชนเมอืง ชาวบา้นเลา่วา่กอ่นป ี2535 ทีโ่รงงาน
อุตสาหกรรมยงัไมม่าก พวกเขายงัชว่ยกนัลงแขกเอาแรงกนัทำไรไ่ถนาทำสวน กระทัง่ป ี2545 มีแต่
การใช้เครื่องจักรกลหรือต้องจ้างแรงงานกัน ประเพณีดั้งเดิมที่คนหนุ่มจะบวชเรียนรู้ธรรมะพัฒนา
จิตใจแทนคณุพอ่แมก่นัหลายเดอืน ปัจจุบันจดังานใหญโ่ตฟุม่เฟอืยแตบ่วชพอเปน็พธิแีค ่ 7-15 วนั
เมื่อความเอื้ออาทรกันลดลงและไม่คิดที่จะพัฒนาจิตใจ จึงต่างคนต่างอยู่ ลูกหลานใครมีปัญหา
ก็ไม่ช่วยกันสอดส่องดูแล ชุมชนจะเป็นอย่างไรก็คิดว่าธุระไม่ใช่

ปัญหายาเสพตดิ ไม่ใช่เรือ่งใหมข่องชมุชนตา่งๆ รวมทัง้ทีช่ากเลก็ ยอ้นไปป ี2515 กเ็คยมี
ชาวบ้านเสพเฮโรอีน ต่อมาปี 2525 ก็มีชาวบ้านเสพยาม้า แต่ด้วยปริมาณที่ยังไม่มากทำให้ไม่มี
ใครคิดว่าจะเปน็ปัญหาอะไร กระท่ังหลังปี 2540 ท่ียาม้าได้เพ่ิมฤทธิร้์ายแรงและเปลีย่นช่ือเป็นยาบา้
มีครวัเรอืนเกนิกึง่หนึง่หรอื 80 กวา่หลงัคาพวัพนัยาเสพตดิ คดิเปน็จำนวนกก็วา่ 100 คน ทัง้วยัรุน่
ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งที่เสพกระทั่งเป็นผู้ค้า ไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งลูกหลานของบรรดาผู้นำในชุมชนเอง

ไม่เพียงปริมาณปัญหา ความรุนแรงของยาเสพติดยังซ้ำเติมปัญหาครอบครัว ปัญหา
ชุมชนทีม่อียูแ่ลว้ใหห้นกัขึน้ อาท ิ ลูกๆ ท่ีติดยาไมเ่ช่ือฟงัพ่อแม,่ หัวหนา้ครอบครวัถกูจบั
เข้าคุกเพราะค้ายา, บางครอบครัวลูกมั่วเข็มฉีดยาจนเป็นโรค ทิ้งหลานติดเชื้อไว้ให้ตา
ยายเล้ียงดู, บางบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเร่ืองลูกติดยาจนต้องหย่าร้างแยกทาง, ชุมชนท่ีเคย
สงบกม็กีารมัว่สุม แต่งมอเตอรไ์ซด์ข่ีเสียงดัง  กระทัง่ทะเลาะววิาททำรา้ยรา่งกาย ลักขโมย
ทรัพย์สินทางการเกษตร ว่ิงราวคนท่ีผ่านเข้ามาในหมู่บ้านและไม่สามารถจับคนร้ายได้ และ
ท่ีสำคัญคือวัยรุ่นหลายคนเรียนหนังสือไม่จบเพราะติดยา
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“..เจ้าหน้าที่ ตำรวจเข้ามาสืบหาผู้ค้ายา พอวางแผนเข้าจับกุมก็ไม่ค่อยพบ
ของกลางต้องปล่อยตัวไป รายที่ถูกจับได้ติดคุกไม่นานก็กลับเข้ามาอยู่ในชุมชนมีพฤติกรรม
เหมือนเดิม เด็กบางรายพ่อแม่ขอร้องให้ไปบำบัดพอรักษาหายกลับมาอยู่บ้านดีได้ไม่นาน เจอ
เพื่อนที่ยังไม่เลิกก็ชวนกันไปติดยาอีก หรือชาวบ้านดีใจที่ผู้ค้ายาในชุมชนถูกจับติดคุก พากันคิด
ว่าปัญหาคงหมดไป เอาเข้าจริง คนติดยาก็ออกไปซื้อข้างนอกแล้วเอากลับเข้ามาเสพข้างในอีก
ซ้ำยังพัฒนาเป็นผู้ค้ารายใหม่ในชุมชนด้วย คราวนี้เลยมีผู ้ค้าหลายคนทำเป็นเครือข่ายและ
ขยายให้มีคนเสพยามากข้ึนไปอีก..

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรณรงคป้์องกันก็เข้ามากันหลายชดุหลายรปูแบบ ท้ังอบรมให้ความรู้
ชาวบ้าน ให้นักเรียนประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด เขียนป้ายและเดินรณรงค์บ้าง แข่งกีฬา
ต้านยาบ้าง กระทั่งสุ่มตรวจปัสสาวะ ทำหลายอย่างก็ไม่เห็นจะแก้ปัญหาของหมู่บ้านชากเล็ก
เปน็แคก่จิกรรมหนึง่ๆ ขึน้มาเทา่นัน้ พอกรรมการหมูบ้่านออกเดนิเวรยามเพือ่สอดสอ่งดแูลในเวลา
กลางคืน ผู้เสพผู้ค้าก็นำเอายาเสพติดกลับเข้ามาในเวลากลางวัน ตกกลางคืนพวกเราออกเดิน
เวรยามกันพวกนี้ก็นอนเสพกันสบาย หัวเราะเยาะเราเสียอีก ปัญหาไม่ได้ลดซ้ำยังมากขึ้น รุนแรง
ข้ึน..” --(อเนก สุวรรณวงศ์ ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านชากเล็ก)

ได้หนทางสรา้งสรรค ์จุ ด ป ร ะ ก า ย พ ล ัง ของคนชากเลก็

กลางป ี2545 ดาบตำรวจประจวบ แจม่กระจา่ง หวัหนา้ตูย้ามทีบ้่านหว้ยยาง  เดนิทาง
เข้าหมู ่บ้านชากเล็กพร้อมด้วยเอกสารแนะนำกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ส.ภาคตะวันออก ต่อมาก็มีชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์
ของสถานตีำรวจภูธรอำเภอบา้นคา่ย(นำทมีโดยดาบตำรวจมนตร ีเสมรบณุย์) เขา้มาสำรวจ
ชุมชนพบปะพูดคุยตามหลังคาเรือนต่างๆ แรกทีเดียวชาวบ้านคิดกลัวว่าตำรวจกำลังจะมา
ปิดล้อมหมู่บ้านเพื่อปราบปรามยาเสพติด กลัวว่าลูกหลานของตนจะถูกจับ กระทั่งได้พูดคุยทำ
ความเข้าใจตรงกันว่าจะมาช่วยสนับสนุนชุมชนให้ลุกข้ึนมาแก้ไขปัญหาของตนเอง
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“..เราถามตำรวจว่าทำอย่างไรปัญหายาเสพติดในบ้านชากเล็กจะแก้ไขได้จริง
ไม่เหมือนที่ผ่านมาพากันมาแล้วก็กลับออกไป ท่านก็นำเสนอความคิดเรื่องการสร้างกลไกของ
ชุมชนเองที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการ แรกๆ ชาวบ้านก็ตกใจที่อยู่ดีๆ
จะใหเ้รามายุง่กบัเร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ แล้วกถ็ามไปวา่จะใหช้าวบา้นชว่ยราชการอยา่งไร
บ้าง จึงไดรั้บคำอธบิายวา่ ปัญหายาเสพตดิเปน็ปญัหาของชมุชน ส่งผลเสยีกบัชุมชนโดยตรง และ
คนในชุมชนเท่านั้นที่รู ้ดีว่าปัญหาหลบซ่อนอยู่มุมไหน ดังนั้นหากชาวบ้านรวมตัวกันเป็นคณะ
กรรมการที่เข้มแข็งและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดี เจ้าหน้าที่ก็จะคอยสนับสนุน จะทนให้เขา
เรียกว่าหมู่บ้านขี้ยาหรือจะรวมพลังกันหาหนทางแก้ไขโดยการพึ่งพาตนเองก่อน..”--(อเนก)

ทีสุ่ดชาวชากเลก็กเ็หน็ดกีบัแนวทาง “ชุมชนดแูลชมุชน” หรอืพลงัของชาวบา้นทีจ่ะแกไ้ข
ปัญหาของตนเป็นหลัก ภาคราชการสนับสนุน จึงนำต้นแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่บ้านคลอง
จรเขน้อ้ย ตำบลเกาะไร ่อำเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา มาประยกุตเ์ขา้กบัสภาพสงัคม
วัฒนธรรมเพือ่เป็นแนวทางจดัการกบัปัญหายาเสพตดิและปญัหาอืน่ๆ ของหมูบ้่านอยา่งบรูณาการ

กระบวนการพฒันาไปสู่ชุมชนเขม้แข็งของหมูบ้่านชากเลก็ เร่ิมต้นต้ังแตก่ารสร้างกลไกหลกั
ในการพัฒนาโดยการสรรหาผู้นำธรรมชาติหรือ “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านชากเล็ก”
ซึ่งใช้วิธีให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากคนที่ตนศรัทธาไว้วางใจว่าเป็นที่พึ่งยามเดือดร้อน
ได้ และจำนวนของกรรมการก็มาจากสัดส่วนที่เหมาะสมในการดูแลสอดส่องปัญหาต่างๆ ได้
อย่างครอบคลมุหรือเป็น “เครือข่ายเฝา้ระวัง” ท่ีท่ัวถงึทัง้ชุมชนชากเลก็ จึงไดค้ณะกรรมการ 66 คน
ในสดัสว่นกรรมการ 1 คนดแูล 2-3 ครวัเรอืน และม ี“เวทีประชาคม” เปน็ทีร่ะดมแรงสมอง-แรงใจ-
แรงกายร่วมกันของคนทั้งหมู่บ้านตามแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาโดยใช้ “หลักสันติวิธี”
เอ้ืออาทรให้อภัยให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับตัวกลับใจ

เ ส ีย ส ล ะ - โ ป ร่ ง ใ ส - จ ริ ง ใ จ บทพิสูจนภ์าวะผูน้ำ

“..ต่อมาก็คือกิจกรรมพิสูจน์ฝีมือคณะกรรมการ แต่พอเริ่มทำงานไปสักระยะ
ก็ทำท่าจะไปไม่รอด สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไม่สำเร็จ สำรวจครัวเรือนไม่สำเร็จ ที่สุดก็รู้สาเหตุ
ว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัวเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น บางส่วนกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากผู้เสพ
ผู้ค้า กลัวลูกหลานที่ติดยาจะถูกเปิดเผยรายชื่อ บ้างก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะทอดทิ้งให้ชาวบ้าน
ทำงานกนัลำพงั..” --(อเนก)
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เวทปีระชาคมชมุชนจึงเกดิขึน้อีกครัง้เพือ่แกไ้ขอุปสรรคใหญคื่อความไมเ่ป็นนำ้หนึง่ใจเดยีว
กันของคณะกรรมการ มีการขอร้องว่าให้วางความขัดแย้งส่วนตัวไว้แล้วหันมาช่วยกันแก้ปัญหา
ส่วนรวมก่อน สำหรับเรื่องความหวาดกลัวนั้นชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ก็ย้ำว่าตำรวจจะอยู่
เคียงข้างชาวบ้าน รายช่ือผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติดก็จะให้เป็นความลับของชุมชน ส่งเพียง
ตัวเลขให้ราชการ เพ่ือให้โอกาสชุมชนดูแลแก้ไขกันเองก่อน นอกจากท่ีเหลือบ่ากว่าแรง

จากเริ่มแรกที่ทำท่าว่าจะรวมตัวกันไม่ได้ ด้วยการโน้มน้าวชักชวนให้เห็นถึง
ประโยชน์ของความร่วมมือและสร้างแรงกระตุ้น ที่สำคัญคือด้วยความศรัทธาเชื่อถือที่
ชาวบ้านมีต่อตัวประธานก็สามารถหลอมรวมใจคนชากเล็กได ้ เมื่อความคลางแคลงหายไป
ก็เกิดความสามัคคี และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้เดินมาถูกทาง-สร้างความเชื่อมั่นว่าชาวบ้าน
ทำได้ คณะแกนนำก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่บ้านคลองจรเข้น้อย ที่มีภาพความสำเร็จให้เห็นแล้ว
ซ่ึงก็ได้สร้างกำลังใจเป็นอันมาก

เวทปีระชาคมเกดิขึน้อกีครัง้เพือ่ “ค้นหาปญัหาโดยชมุชนเอง” หรอืคดัแยกผูมี้พฤตกิรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยวิธีให้กรรมการเขียนรายชื่อครัวเรือนในเครือข่ายเฝ้าระวังของตนซึ่ง
มีพฤติกรรมเข้าข่ายลงในกระดาษ ให้คณะกรรมการออกเสียงรับรอง-ไม่รับรองครัวเรือนปลอดยา

“ครั้งแรกเลยทั้งผู้ใหญ่บ้าน- อบต.-ประธานชุมชน ต่างยกมือสารภาพกลาง
ประชาคมว่าบ้านตัวเองมีลูกหลานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยินดีที่จะแก้ไข เพื่อแสดงความ
จริงใจให้ชาวบ้านเห็นก่อน แต่ก็มีกรรมการบางคนไม่กล้าเขียนชื่อลูกตัวเองลงไป เลิกประชุม
ชาวบ้านที่ร่วมสังเกตการณ์ก็มาบอกว่าตามรายชื่อนั้นยังไม่หมด มีอีกมาก.. คณะกรรมการก็
จัดประชาคมอีกโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเขียนรายชื่อด้วยทำให้ได้ข้อมูลมากขึ้น กรรมการ
ก็ยกมือสารภาพมากขึ้น พอแกนนำพากันเปิดอกชาวบ้านก็หายกลัวต่างแสดงตัวยอมรับว่าที่
บ้านตัวเองกมี็ปัญหา..”  --(อเนก)
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“..บ้านผมเคยได้ธงขาวปลอดยา ต่อมาลูกเขยเข้ามาอยู่ด้วยเขาเสพยาบ้า ผม
ละอายใจมากคิดจะปลดธงลงจากบ้าน  แล้วผมก็ไม่ยกมือรับรองให้บ้านตัวเอง เพราะมันเป็น
ความจริงที่ต้องยอมรับ และเราเป็นกรรมการฯ ต้องเป็นแบบอย่าง ถ้าเราปิดบังจะไปแก้ปัญหา
หรอืบอกชาวบา้นไดอ้ยา่งไร มันเปน็ความโปรง่ใส..” --(บุญเรอืง เกตมุณ ีประธานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

จากการทำเวทปีระชาคมถงึ 3 คร้ัง จึงสามารถคดัแยกไดท้ั้งหมู่บ้าน พบครัวเรือนท่ีเก่ียวข้อง
กบัยาเสพตดิ 88 หลงัคา เปน็จำนวน 103 คน ซ่ึงเปน็ตวัเลขทีค่ณะกรรมการคอ่นขา้งมัน่ใจ เพราะ
มีกรรมการบางคนท่ีเป็นผู้ขายยากลับใจร่วมให้ข้อมูลด้วย

“..เขาเคยเป็นทั้งคนขายคนเสพ โดนจับติดคุกไป 5 ปีพ้นโทษออกมาอยู่ใน
ชุมชน เราก็ให้เขามาบอกเล่าประสบการณ์ ความยากลำบากในคุก กระบวนการค้ายา-เสพยา
เล่าไปน้ำตาซึมไป และขอเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน แรกๆ ก็ยังไม่ไว้ใจ แต่ดูๆ พฤติกรรมไปเขา
ก็ขยันทำมาหากินและช่วยกิจกรรมชุมชนทุกครั้ง ที่สุดก็เลยให้เข้ามาเป็นกรรมการบทบาทใน
การเฝ้าระวังยาเสพติด คอยบอกเบาะแสผู้เสพ-ผู้ค้า และแหล่งมั่วสุมในชุมชน ว่าตรงไหนที่ไหน
ควรระวงั..” --(บุญเรอืง)

คำ ส า ร ภ า พ บ้านไมป่ลอดยา และสนัตวิธิบีำบัด

“..ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าคนงานขับรถแม็คโคร ลูกอายุ 14-15 ปี ปิดเทอมก็พา
เขาไปดว้ย ไปเหน็พวกคนขบัรถเสพยาบา้กนั แลว้กล็องจากทีน่ัน่ ผมรู้กพ็ากลบับ้าน แตใ่นหมูบ้่าน
ก็มีวัยรุ่นจับกลุ่มเสพยากันอยู่แล้ว ต่อมาก็ไม่ไปเรียนหนังสือ แต่งชุดนักเรียนออกจากบ้านทุกวัน
แต่ไม่ถึงโรงเรียน จอดกลางทางจบักลุ่มกับเพ่ือน ท่ีสุดก็เรียนไม่จบ แรกๆ ก็ตีเขา ด่าเขา แต่ไม่ได้ผล..

ต่อมาจึงใช้วิธีพูดคุยดีๆ สอนให้รู้โทษภยัท้ังสุขภาพแยล่ง อนาคตหมดไป และกเ็ชิง
ขอร้องว่าพ่อมีลูกชายคนเดียว และพ่อก็เป็นถึง อบต.ต้องเป็นแบบอย่างให้คน ลูกเลิกเสียได้ไหม ใช้เวลา
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เปน็ป ี เขากค็งเหน็ใจเลยคอ่ยๆ เปลีย่น กลบัมาเรยีนหนงัสอืไม่ไปจับกลุม่กบัเพือ่นอกี เรากเ็บาใจ
แต่ก็ต้องไปแก้ที่กลุ่มเพื่อนเขาด้วย เพราะถ้าช่วยแต่ลูกเรา ปัญหาก็ไม่จบเพราะเด็กๆ ในชุมชน
ยงัจบักลุม่เสพยากนั..” --(มิง่ นามสวุรรณ อบต.บางบุตร)

“..ตอนลูกผมอายุ 17-18 ปี เขาออกไปรับจ้างขับรถแม็คโครแล้วก็ติดยา แรกๆ
ผมไม่รู้เพราะ 10 ปีก่อนนั้นยังไม่มีใครเคยเห็นปัญหา และนานๆ เขากลับบ้านที อีกทั้งไม่ได้
ติดจนงอมแงมยังทำงานได้ พอมารวมกลุ่มทำชุมชนเข้มแข็ง(2545)เป็นช่วงที่วัยรุ่นในหมู่บ้าน
ติดยาบ้ากันเยอะ..  ลูกผมก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เรื่องโทษภัยไม่ต้องบอกมันรู้ดี ผมก็ใช้วิธีขอร้องให้
เขาเลกิ เหน็ใจทีพ่อ่เปน็ถงึผูใ้หญบ้่านจะไดไ้ม่อาย กเ็ปน็ปเีหมอืนกนักวา่จะมัน่ใจวา่เลกิได ้ เพราะ
อ้วนขึน้ไมซี่ดเซยีวและกเ็ริม่มีลูกเมยีดว้ยกเ็หน็เขาอยูก่นัด ีตอนนีช่้วยแมท่ำมาหากนิ ..”--(สุรินทร์
เกตุมณี ผู้ใหญ่บ้านชากเล็ก)

“..4 ปีกอ่นลกูผมเองกต็ดิยา เขาไมช่อบเรยีนหนงัสอืเลยไปขบัสิบล้อรับจ้าง แลว้ก็
เพ่ือนชวนจนตดิ สุดทา้ยไปโดนตรวจปสัสาวะสม่ีวง ไม่ติดคกุเพราะไมพ่บของกลาง แตก็่มีจดหมาย
เตือนถึงผมว่าให้ดูแลลูกตัวเอง ตอนน้ันผมเป็นกรรมการ สภอ.บ้านค่าย ก็ลาออกเลยเพราะละอายใจ
ก็หาวิธีให้ลูกเลิก ทีแรกลงทุนเรื่องอาชีพให้เขาแต่ก็ล้มเหลว พูดคุยกันบ่อยๆ สุดท้ายเขาก็เห็นใจ
พ่อท่ีเป็นประธานชมุชนและก็เลิกได้ ตอนน้ีได้ไปทำงานบรษัิทไม่ต้องเสียอนาคต..” --(อเนก)

คณะกรรมการนำรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาจำแนกตามพฤติกรรมและเหตุจูงใจ
เพือ่นำไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีถ่กูตอ้ง กลุม่ทีส่ารภาพความจรงิกจ็ะมกีารทำขอ้ตกลงโดยสมคัรใจวา่
ยินยอมลด-ละ-เลิก และยินดีให้คณะกรรมการตดิตามพฤติกรรม และมีการช่วยเหลือฟ้ืนฟูตามความ
เหมาะสม เช่นรายทีติ่ดรุนแรงกป็ระสานใหส้าธารณสุขอำเภอบ้านค่ายและสถานอีนามยัตำบล
บางบุตรเข้ามาช่วยบำบัด คนไหนเลิกได้ก็ช่วยสนับสนุน เช่นให้ทุนเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ
บางครอบครวัทีพ่อ่คา้ยาถกูจบัตดิคกุ แมไ่ม่มีเงนิซือ้นมใหลู้กกนิ กจ็ะเอาเงนิกองทนุหมูบ้่านไปชว่ย
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ครอบครัวที่ผ่านการรับรองว่าปลอดยาเสพติดก็จะได้รับธงขาวบ้านปลอดยาไปประดับไว้
ตามบา้น ปลายป ี 2548 เหลอืเพยีง 4 ครวัเรอืน 4 คนในชมุชนทีย่งัมพีฤตกิรรมตอ้งสงสยั แตเ่มือ่
เว้นระยะไปหลายเดือนแล้วกลับมาทำประชาคมรับรองครัวเรือนอีกทีพบว่ามีเพิ่มขึ้นเป็น 18 ครัว
เรือน คณะกรรมการบอกว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ว่า“ถึงแม้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจะลด
ลงไปมาก แต่ยังก็ต้องเฝ้าระวัง เพราะมันสามารถกลับมาอีกได้ เพราะยังมีคนที่ไม่พร้อม
จะเลิกจริงๆ อยู่ในชุมชน เหมือนคนติดบุหรี่ติดหมากยังเลิกยาก แต่นี่มันยากกว่า และ
หมู่บ้านข้างเคียงก็ยังมีปัญหาอยู่..”

เช่ือมโยงแกปั้ญหาและพฒันาดา้นอืน่อยา่ง บู ร ณ า ก า ร

เมื่อควบคุมปัญหายาเสพติดได้แล้ว คณะกรรมการก็เห็นดีที่จะใช้กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งต่อยอดเชื ่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื ่อง
เพ่ือ “รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง” อย่างย่ังยืน

“โครงการบา้นหางา่ย สบายนา่อยู ่เชิดชูคุณธรรม”  ดว้ยความคดิทีว่า่บา้นชากเลก็เปน็
ชุมชนที่เกิดจากการแยกหมู่บ้านหลายครั้ง ซึ่งยังไม่เคยปรับเปลี่ยนบ้านเลขที่ ถนนหนทางและ
ตรอกซอกซอยกย็งัไมมี่ป้ายบอก ทำใหข้าดความเปน็ระเบยีบ ไม่สะดวกในการตดิตอ่สำหรบับุคคล
ภายนอกหรือทางราชการ จึงน่าจะทำ “บ้านหาง่าย” โดยปรับเปลี ่ยนบ้านเลขที่เรียงลำดับ
เสียใหม่ตามจำนวนครัวเรือนปัจจุบัน ทำป้ายบอกบ้านเลขที่และชื่อเจ้าบ้าน ป้ายบอกชื่อถนนซอย
ต่างๆ, “สบายน่าอยู”่ คือร่วมกันพัฒนาบริเวณบ้านของตนและถนนหนทางใหส้ะอาด ปูปล็อกซีเมนต์
ทางเดินในถนนซอย ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัว พืชสมุนไพร หน้าบ้านและสอง
ข้างถนนให้สดชื่นสวยงามและยังได้ใช้ประโยชน์, “เชิดชูคุณธรรม” โดยทุกบ้านคิดหาข้อความ
หรือคติเตือนใจตนเอง และมีป้ายรณรงค์ต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดสันติสุขใน
ครอบครัวและชุมชน
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นอกจากชาวบา้นจะรว่มใจกนัและลงแรงกาย แตล่ะครวัเรอืนยงัรว่มบรจิาคตามจติศรทัธา
งบประมาณอกีสว่นมาจากกำไรกองทนุหมูบ้่าน และเจา้หนา้ที-่หนว่ยงานองคก์รอืน่ๆ ทีช่่วยสมทบ

โครงการด้านอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของคนในชุมชนคือความยากจน
ซ่ึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นหลายกิจกรรมเกษตรกรรม เช่น กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ, กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพทุเรียนและมังคุดเพ่ือการส่งออก, กลุ่มปลูกผักสวนครัว

“กลุม่ปุ๋ยหมกัชวีภาพ ผมเรียนรูจ้ากโครงการพระราชดำรแิลว้มารวมกลุม่ชาวบา้น
ฝึกทำเพื่อเอาไปใช้ในแปลงเกษตรของตน ใช้ได้กับทั้งผัก ไม้ยืนต้น ยางพารา ลดต้นทุนและส่ง
ผลดีกับดินและสิง่แวดลอ้ม ยังส่งออกขายเปน็ของกลุม่ด้วย..

เราก็สนับสนุนให้รวมกลุ่มกันปลูกผัก เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา ข้าวโพด ถั่วพลู
มะเขือเทศ ตะไคร้ ไม่ต้องใช้ที่มาก ปลูกได้ตามร่องสวนยาง หรือหลังเกี่ยวข้าวก็มาปลูกผักใน
แปลงเดมิตอ่ปัจจุบันปลกูเกอืบทกุบา้น เปน็เศรษฐกจิพอเพยีงทำใหไ้ดก้นิและไดข้าย ขณะนีก้ำลงั
ทำเป็นแปลงผักรวมให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกและกระจายรายไดกั้นไป..

เมื่อก่อนชาวบ้านทำสวนทุเรียน มังคุด ขายในละแวกใกล้เคียง ถูกกดราคา ก็
รณรงคใ์หร้วมกลุม่และเริม่จากการปรบัปรุงคณุภาพผลผลติโดยลดใชส้ารเคม ียาฆา่หญา้ฆ่าแมลง
และใช้ปุ๋ยหมักที่ทำกันเอง ลดต้นทุน ตอนนี้ผลผลิตกลุ่มส่งออกไปขายที่จีนและฮ่องกงด้วย..”--
(ประจวบ จำเนียรศรี ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ีอ.บ้านค่าย)
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นอกจากนี้ยังมี “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งนอกจากใน
บ้านชากเล็กแล้ว ยังขยายเป็นเครือข่ายครอบคลุมไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลบางบุตร มีการแลก
เปลี่ยนวัตถุดิบระหว่างชุมชน เช่นบ้านชากเล็กรับซื้อแกลบ ขี้วัวจากหมู่บ้านอื่นมาแปรรูปเป็นปุ๋ย
หมัก รับซ้ือทเุรยีนตกไซส ์(ไม่ไดข้นาดตลาด) มาทำทเุรยีนกวน หรอืสินคา้โอทอปของหมูบ้่านอืน่ๆ ก็
สามารถเอามาฝากขายทีร้่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชากเล็ก

จากชมุชนปว่ยหนกัยาก เ ย ีย ว ย า สูชุ่มชนแขง็แรงเมือ่รว่มใจ

“..การมีคณะกรรมการชมุชนเขม้แข็ง(ผู้นำธรรมชาต)ิ  ผมว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะจะได้
ทำงานรว่มกันกับคณะกรรมการหมูบ้่าน(ผู้นำทางการ) ช่วยกนัพัฒนาหมูบ้่าน เป็นการดงึทรพัยากร
มาใช้ประโยชนร่์วมกัน ท้ังบุคคล งบประมาณตา่งๆ ผมดีใจท่ีบ้านผมทำอยา่งนีไ้ด้

..ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านต้ังแต่ปี 2540 สมัยน้ันหมู่บ้านยากจน ไม่มีกองทุนอะไรเลย และ
ต่างคนต่างอยู่แบบเป็นก๊กเป็นพวกแตกแยกกนั เวลาประชุมก็ไม่ค่อยมีคนมาร่วม พอมีคณะกรรมการ
ชุมชนเข้มแข็งก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือ คือสามารถรวมชาวบ้านให้มาร่วมพัฒนาได้ จนเดี๋ยวนี้มี
โครงการพฒันาอะไรของรฐัมาลงท่ีจังหวัด ชากเล็กก็จะเป็นหมู่บ้านนำร่องก่อนท่ีอ่ืน..” --(สุรินทร์)

“..ความประทบัใจแรกเลยคอื ผมเหน็คนทัง้หมูบ้่านมารว่มกนัจดังานสง่ทา้ยปเีกา่
ต้อนรับปีใหม่และแถลงผลงานในปแีรกของคณะกรรมการ แล้วแตล่ะบ้านกเ็สียสละเปน็สปอนเซอร์
กัน แล้วแต่ว่าใครมีทรัพยากรอะไรกเ็อามาปันกัน ท้ังเงิน อาหาร ขนม ฯลฯ น่ันเป็นคร้ังแรกท่ีชาวบ้าน
มารวมกันมากทีสุ่ดหลังจากเผชญิปัญหารุนแรง และต่างคนตา่งอยู่มานาน..” --(อเนก)

จากความเชือ่ถอืศรทัธาในตวัผูน้ำ และไดรั้บการชีแ้นวทางสรา้งสรรค ์ พัฒนาเปน็
กลไกชุมชนเข้มแข็งด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข พลัง
ของคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ  จากสภาพปัญหาที่รุนแรงจนคิดว่า
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เกินจะเยยีวยา ก็สามารถบรรเทาเบาบาง ถึงวันน้ีจะยอมรบัความจรงิว่าปัญหามไิด้หมดส้ิน
แต่ก็สามารถแก้ไขและควบคุมได้

เม่ือถามว่า ณ ปัจจุบัน ชุมชนชากเลก็เข้มแข็งแล้วหรือยัง ? คำตอบทีไ่ด้รับคือ..

“..เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้ว คือไม่ใช่ทั้งหมด แต่ได้เดินมาถูกทางแล้ว
และจะต้องเดินต่อไปตามเส้นทางนี้เพื่อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ.. เราอยากชวนหมู่บ้านข้าง
เคียงมาทำชมุชนเข้มแข็งด้วยจะได้เดินไปด้วยกัน เพราะการสร้างส่ิงแวดล้อมรอบๆ ชุมชน
ให้ดีก็จะกลับมาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วย เหมือนถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีรั้วบ้านไม่
ต้องทำก็ได้..”



ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านชากเลก็

เราต้องการมีเพ่ือนบ้านท่ีดีมากข้ึน  เพราะการมีเพ่ือนบ้านท่ีดีไม่ต้องมีร้ัวก็ได้ เราจึงอยากชวน
หมู่บ้านขา้งเคยีงมาทำเรือ่งชุมชนเขม้แข็งเหมอืนเรา จะได้เดินไปด้วยกนั การสร้างส่ิงแวดลอ้มรอบๆ
ชุมชนให้ดีก็จะกลับมาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วย

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในการทำงานกบัชุมชน คือ 1. แกนนำต้องมีความจริงใจ เปิดใจ
อดทน  2. มีการสำรวจปัญหาท่ีแท้จริง  3. ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะทำให้มีจุดยืนเป็นกลางและสามารถ
ควบคุมสถานการณไ์ด้  4. ยอมรับเสียงส่วนใหญ่  5. ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา ทำให้ความขัดแย้ง
ไม่จบลงด้วยความรนุแรงและความหา่งเหิน .
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

โ ป ร่ ง อ รุ ณ



“ โ ป ร่ ง อ รุ ณ ” บทพิสจูนชุ์มชนเมอืง
 ร่วมแรงรว่มใจไปสูค่วามเขม้แขง็

ณ ปากซอย “ถนนเทศบาลดำริซอย 5” ควบคู่ไปกับป้ายที่ทางการขึ้นให้คือฝีมือ
การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเป็นป้ายไม้อันโตว่า “ซอยโปร่งอรุณ” และที่เพิ่งขึ้นใหม่หมาดๆ
ขนาดใหญก่ว่าเพือ่นคือป้าย “ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเข้มแข็งโปร่งอรุณ”

จากปากซอยตรงไปตามถนนคอนกรตีสกั 100 เมตรถงึบา้นไมห้ลงัเกา่อายอุานามไลเ่ลยีง
กับการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ ป้ายเดิมชั้นสองเขียนว่า “คณะลิเกเฉลียว ทูลใจ” เพราะเจ้าของบ้าน
เป็นศิลปิน และป้ายไม้เก่า “ที่ทำการชุมชนโปร่งอรุณ” เพราะหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ดว้ย ยงัมป้ีาย “ศนูยช่์วยเหลอืผูป่้วยเอดสแ์ละผูติ้ดเช้ือ HIV” เพราะแมบ้่านเปน็ประธาน อสม.
ชุมชน ส่วนปา้ยใหมท่ีพ่ระเพิง่เจมิพรอ้มทำพธิเีปดิเรว็ๆนีค้อื “ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้” และ ณ ทีเ่ดยีวกนั
นี้คือ “ที่ทำการประชาคมเข้มแข็งซอยโปร่งอรุณ” ที่ไม่เคยว่างเว้นจากกิจกรรมดีๆ ที่ชาวบ้าน
ร่วมกันสร้างสรรค์

ตลอดท้ังวัน--มีท้ังปิคอัพ มอเตอร์ไซด์ รถจักรยาน ซาเล้ง และรถสามล้อถีบ ตลอดจนคนเดิน
แวะเวยีนมาทีน่ี ่พฤตกิรรมเดยีวกนัคอืทกุคนเดนิเขา้ไปเคารพแทน่พระบรมฉายาลกัษณข์องสมเดจ็
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพานเงินขวัญถุงพระราชทาน จากนั้นหย่อนเงินลงในกล่อง
“สมทบกองทุนแม่ฯ” แล้วเซ็นต์ชื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินสมทบคืนรายวันที่ยืมไปเป็นทุน
หมุนเวียนประกอบอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส บางคนไม่ได้ยืมแต่มาบริจาคสมทบตามจิตศรัทธา

บางวัน--ชาวบ้านก็มาเล่าสารทุกข์สุกดิบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้บรรดาคณะ
กรรมการฯ ฟงั แลว้เปดิเปน็ประเดน็ถกหาทางออกรว่มกนั เชน่ “บ้านนัน้เมาเหลา้อาละวาดใสเ่พือ่น
บ้านอีกแล้ว” แกนนำเห็นร่วมกันว่าน่าจะเข้าไปช่วยจัดการเพราะไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรก แต่ก็อยู่
ในวิสัยท่ีจะแก้ไขได้เพราะอย่างน้อยจากท่ีเคยค้าเคยเสพยาครอบครวัน้ีก็ยังกลับตัวกลับใจละเลิกได้



ทุกเย็นหลังเลิกเรียน--ช่วงเวลาที่มีสีสันสดใสที่สุดในชุมชนก็เริ่มขึ้น เด็กๆ มารวมกันที่
ประชาคมแห่งนี้ รอคอยชายตาบอดที่พวกเขาเรียกว่า “ครูดนตรี” ที่อาสาสอน รวมทั้งครูโรงเรียน
ในชุมชนที่แวะเวียนกันมาช่วยดูแลเด็กๆ ครูสาวที่มาร่วมวงฝึกเล่นขิม เมื่อได้เวลาพร้อมเพรียงกัน
ก็นั่งประจำตำแหน่งเครื่องเสียงทั้งระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ฉิ่งฉับ ขิม ฯลฯ แล้วเสียงเพลง
อันไพเราะของชุมชนโปร่งอรุณก็บรรเลงข้ึน

เมือ่เอย่ถงึสังคมเมอืง ใครๆ พากนัคดิว่าต่างคนตา่งอยูไ่มแ่ยแสซึง่กันและกนั แต่
ณ ท่ีน่ี “ชุมชนเขม้แขง็ซอยโปรง่อรุณ” หมูบ้่านในเขตเทศบาลตำบลหนา้เมือง อำเภอเมอืง
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบทพิสูจน์ว่าคนเมืองร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นของตนไปสู่
ความเข้มแข็งได้อย่างไร..!!

เลา่เรือ่ง 50 ปี ย ้อ น ห ล ัง ต้ังบ้านเรอืนถงึเสน้ทางของชาวโปรง่อรุณ

โปร่งอรุณ เป็นชุมชนขนาดกลาง ห่างจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ
1.5 กิโลเมตร ห่างจากสถานีตำรวจปราจีนบุรีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 400 เมตร ประชากรท้ังหมด
136 ครัวเรือน 540 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น แรงงานก่อสร้าง ลูกจ้างเดินโต๊ะจีน,
รองลงมาคือค้าขาย เช่น แม่ค้าในตลาด ขับซาเล้งรับซ้ือของเก่า, นอกน้ันเป็นข้าราชการ

พื้นที่ดั้งเดิมย้อนไปก่อนปี 2500 เป็นท้องนาสลับกับป่าปรือป่าโสนป่าพง ต่อมามีการ
จับจองเป็นเจ้าของ 3 ราย ทิศตะวันออกตลอดแนวจรดที่ดินสาธารณะริมคลองบางบริบูรณ์ เป็น
ของนายเถา สรวงสมบูรณ์, ตะวนัตกของนางตองออ่น, ด้านเหนอืจรดใต้จรดตะวนัตกของทา่นขนุใจ
ซึ่งขายทอดให้นายโปร่ง-นางอรุณ เจริญรัตน์ ต่อมาบรรดาเจ้าของนำที่ดินมาแบ่งจัดสรรขายจึง
มีชาวบ้านทยอยกันมาสร้างครัวเรือนประปรายเริ่มกลายเป็นชุมชนย่อมๆ ตั้งแต่ปี 2503 แต่มิได้
ต้ังเป็นหมู่บ้านทางการ เส้นทางคมนาคมในชมุชนก็เพียงการเว้นท่ีเป็นทางเดินดินธรรมดาไว้เท่าน้ัน

“..ผมมาอยู่นี่ประมาณปี 2529 ตอนนั้นเรียกได้ว่ามีแต่หนทางยังไม่มีถนน พอมี
รถสามล้อตุ๊กๆ วิ่งผ่านหน้าบ้านก็เห็นน้ำกระเด็นเปื้อนจีวรพระที่ท่านเดินบิณฑบาตรตอนเช้าหรือ
กระฉอกเปรอะชุดนักเรียนเด็กๆ ก็นึกเอ็นดูสงสาร คิดมาตลอดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้น ก็เห็นว่า
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ตอนนั้นเริ่มมีข้าราชการที่มาสร้างบ้านอยู่ในชุมชนบ้างทั้งที่เกษียณและยังไม่เกษียณ ผมก็ไปฝาก
เนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่(บรรดาข้าราชการและผู้อาวุโส) เชิญท่านมานั่งทานข้าวเย็นที่บ้านปรึกษา
หารือว่าทำอย่างไรจะได้ลูกรังมาทำถนนบ้านเรา แล้วที่สุดชาวบ้านก็ร่วมกันจัดงานปีใหม่ของ
ชุมชนเชิญท่านผู้ใหญ่มาเป็นประธาน ท่านก็บริจาคเงินสมทบกับชาวบ้าน จัดมาเรื่อยๆ ทุกปีจน
ได้เงินเป็นก้อนสามารถถมทางเป็นถนนลูกรังได้สำเร็จ..” --(เฉลียว ธรรมศรี ประธานชุมชน
เข้มแข็งซอยโปร่งอรุณ)

เริม่จากการจดังานบญุปใีหมร่ะดมทนุมาทำถนนเสน้แรก กเ็กดิกลุม่แกนนำทีป่รึกษาหารอื
เรื่องการพัฒนาชุมชนเรื่อยมา เรื่องหนึ่งคือความยากลำบากของชาวบ้านจากการที่ถนนเส้นแรก
ที่ทำไว้นั้น ถึงฤดูฝนทีไรน้ำก็จะท่วมทำให้เดินทางเข้าออกลำบาก กระทั่งประมาณปี 2538-2539
เมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิต ที่ดินตกถึงรุ่นลูก บรรดาแกนนำจึงเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ชุมชนต้องมี
ถนนหนทางที่ได้มาตรฐานเสียที จึงพากันไปขอความอนุเคราะห์ว่าให้ยกที่ซึ่งตัดผ่านบ้านเรือน
เป็นถนนสาธารณะของหมู่บ้าน จากนั้นที่เคยเรียกกันว่า “ซอยตาโปร่ง” ตามชื่อเจ้าของ หรือไม่ก็
“ซอยคณะลเิกเฉลยีว” ซ่ึงกำลงัดงัอยูต่อนนัน้ ก็เปล่ียนมาเปน็ “ซอยโปรง่อรุณ” เพือ่เป็นเกยีรตใิห้
แก่เจ้าของเดิม

“..แล้วเราก็ไปของบเทศบาลเอาคอนกรีตมาเทเป็นถนน จากนั้นก็มีคนเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนมากข้ึน จากบ้านยุคแรกๆ ท่ีเป็นบ้านไม้ ก็เร่ิมมีคร่ึงปูนคร่ึงไม้ และมีบ้านจัดสรร แต่ตอนน้ัน
ยังเป็นแค่ซอยอยู่ ทางเทศบาลคงเห็นว่าพร้อมแล้วเลยต้ังให้เป็นชุมชนในเขตเทศบาลประมาณป ี2541
มีสาธารณูปโภคต่างๆ เข้ามา  แล้วก็เลยมีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนจากที่อื่นซึ่งไร้ที่อยู่ก็เริ่ม
อพยพเขา้มาจบัจองทีดิ่นสาธารณะรมิคลองปลายหมูบ้่านหนาแนน่ขึน้เรือ่ยๆ ส่วนทีดิ่นเอกชนก็เร่ิม
มีการทำเปน็บ้านเชา่ขึน้ รวมทัง้หมดตอนนัน้นา่จะ 100 กวา่หลงัคา..” --(เฉลยีว)
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ถึงปัจจุบันซอยโปร่งอรุณเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วย 3 ซอยย่อย ได้แก่โปร่งอรุณ 1, 2 และ 3
สภาพบ้านเรือนคละเคล้ากันไปทั้งบ้านเป็นหลังๆ, บ้านจัดสรร, ห้องเช่า และชุมชนแออัดริมคลอง
ปลายหมู่บ้าน ปัจจุบันยังเร่ิมมีการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์

จากปัญหามาสูก่ารแก้ไขยาเสพตดิ เปิดฉากการ พั ฒ น า โดยชาวบา้น

โดยพื้นฐานที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างความเจริญให้กับชุมชนของตนตลอดมา เช่น
กจิกรรมทำบญุประเพณ ีรดนำ้ดำหวัผูใ้หญ ่เรีย่ไรทนุกนัสรา้งถนน ระดมแรงกนัทำความสะอาดหน
ทางซอกซอยตา่งๆ โดยเฉพาะการสงเคราะหผู้์ดอ้ยโอกาสในชมุชน คนแก ่คนจน คนพกิาร คนตดิ
เช้ือเอดส์ เด็กกำพร้า เหล่าน้ีล้วนเป็นทุนทางสังคมของชาวซอยโปรง่อรุณ

แตย่าเสพตดิเปน็ปญัหาคา้งคาใจทีย่งัไมส่ามารถหาทางออกทีเ่หมาะสมได ้ เริม่มาตัง้แตปี่
2529 ตอนน้ันมีเฮโรอีนซ่ึงชาวบ้านเรียกตามวิธีการสูบว่า “ไอระเหย”

“..มีทั้งคนในชุมชนและคนนอกที่เข้ามาสูบ มันทั้งเยอะทั้งมั่วสุม ขนาดที่ว่าคน
ข้างนอกได้ยินชื ่อซอยตาโปร่งก็ส่ายหัวแล้วเพราะมีทั ้งยาเสพติดทั้งลักขโมย คนในชุมชนที่
ไม่มีปัญหาก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย ขนาดเมียผมก็จะย้ายท่าเดียวเพราะกลัวสิ่งแวดล้อมไม่ดี
อาละวาดเสียงดัง เมายาทะเลาะกันมีประจำ ตำรวจยังส่ายหัวไม่อยากมายุ่งเพราะมันเกิดเรื่อง
ท้ังวันท้ังเช้าสายบ่ายเย็น เขาเรียกว่า “ชุมชนดีเด่น” แบบเป็นการประชด..” --(เฉลียว)

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบของชมุชนทีมี่ป่ารกทบึอยู่ท่ัวไปเอือ้อำนวยตอ่การเกดิปัญหายาเสพตดิ
ไม่น้อย ส่วนปัญหาความยากจนเริ่มตามเข้ามาประมาณปี 2535 พร้อมๆ กับการเกิดย่านชุมชน
แออัด
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กระทัง่ป ี2544-2546 ยาบา้กลายมาเปน็ปญัหาหลกัคกุคามชมุชนโปรง่อรณุ ชาวบา้นบอก
วา่ขายกนัเปดิเผยเหมอืนขนมหวานเกลือ่นกลาดกระจายทัว่ทกุซอยยอ่ย กลางคำ่กลางคนืหมาเหา่
ไม่หยดุเพราะรถเขา้ออกเสยีงดงัตลอด มีทัง้คนขายคนเสพ จนทางการประกาศใหเ้ปน็พืน้ทีสี่แดงที่
มีปัญหายาเสพตดิรุนแรง เม่ือปัญหามาเคาะถงึประตูบ้าน บรรดาแกนนำกร็ะดมหนทางออก

“..พวกเราไปเชญิเจา้หนา้ทีอ่ำเภอลงมาในชมุชนเพือ่เขยีนเสอืใหว้วักลวั ทา่นกม็า
ช้ีแนะโทษภยัของยาเสพตดิและแนวทางปอ้งกนัแกไ้ข จากนัน้เกดิกจิกรรมเดนิเวรยามในชมุชนเพือ่
เฝ้าระวังสอดส่องและหาข่าวให้ราชการ จนมีเจ้าหน้าที่ปราบปรามเข้ามาเต็มคันรถ..ไม่ค่อยได้ผล
พอเราเดินเวรยาม พวกน้ีรู้ตัวก่อนก็มีทางหนีทีไล่ ตำรวจมาปราบก็จะมีต้นทางคอยบอกข่าวล่วงหน้า..
ส่วนเด็กๆ ที่ติดยาเสพติดจับไปวิวัฒน์พลเมือง(เข้าค่ายเลิกยาของทหาร) ได้ผลไม่ถึงครึ่ง ตอนอยู่
ที่นั่นดีแต่กลับมาก็รวมกลุ่มเพื่อนที่ยังไม่เลิกเป็นเหมือนเดิมอีก แถมยังได้เพื่อนข้างนอกเข้ามา
ม่ัวสุมเยอะข้ึนกว่าเก่า.. คณะกรรมการเรากไ็ม่รู้จะทำยังไงต่อ..” --(เฉลียว)

ค้นหา พ ลั ง ชุ ม ช น แล้วตอ่ยอดดว้ยกระบวนการประชาคม

กระทัง่ปี 2547 ทางเทศบาล (อมรา อาคมานนท์ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ) ไดน้ำวิทยากร
กระบวนการ ป.ป.ส. (ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ) เข้ามาทำความรู้จักกับชุมชนเพื่อแนะนำวิธี
การใหมใ่นการแกไ้ขปญัหา ใหชุ้มชนเปลีย่นจากการใชไ้ม้แขง็มาใช ้“สันติวิธ”ี แทน และพฒันาการ
มีส่วนร่วมของชาวบ้านซ่ึงเป็นทุนทางสังคมเดิมอยู่แล้วมาสู่รูปแบบ “ประชาคมชุมชน”

“..แรกๆ ฟังแล้วเห็นว่าดีก็เลยรับ แต่ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง จนทางเทศบาล
พาไปดูงานที่หมู่บ้านหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงเห็นรูปธรรมการใช้สันติวิธีตามแนวทางชุมชนดูแลตนเอง รูปแบบการประชาคมและเครือข่าย
เฝ้าระวัง แต่กลับมาเราก็ต้องคิดต่อว่าจะทำอย่างไร เพราะของเขาเป็นชนบท เป็นเครือญาติพูด
คุยกันง่าย วัฒนธรรมไม่เหมือนเราท่ีเป็นชุมชนเมืองร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันพูดคุยกันยาก..

ก็มายอ้นดวู่าของเรามพ้ืีนฐานทีดี่อยู่  มีข้าราชการและผูอ้าวโุสในชมุชนซ่ึงเปน็ทีป่รึกษาได,้
มีการจัดงานบุญประเพณีร่วมกันหาเงินพัฒนาหมู่บ้าน, มี อสม.ที่ดูแลสุขภาพชุมชนและสามารถ
เป็นแกนหลกัในงานสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส..” --(บุญยานุช ใจเอ้ือ เลขานุการชุมชนโปร่งอรุณ)

เมื่อสามารถค้นเจอพลังที่เป็นทุนของชุมชนแล้ว การดำเนินงานตามแนว “สันติวิธี” และ
รูปแบบ “ประชาคมชุมชน” ก็เร่ิมข้ึนอย่างจริงจัง..
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“..เราก็พยายามลงไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างที่แกนนำเข้าใจ แรกๆ ก็
ไม่คอ่ยมคีนเขา้ใจ บอกวา่จะทำไดห้รอืมันเปน็อยา่งกบัตัวหนอนคอืปัญหายาเสพตดิมนัยัว้เยีย้มาก
แกนนำกก็ลบัมาคดิกนัวา่ไมเ่ปน็ไรเราคอ่ยๆ เริม่ เอาจากบา้นพวกเราทีเ่ปน็แกนนำกอ่นกไ็ด ้แตพ่อ
เวทีประชาคมคร้ังแรกมีชาวบ้านมาร่วมอย่างท่ีเราไม่คาดคิดคือ 100 กว่าคน..”--(บุญยานุช)

ไม่ใช่เฉพาะการรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด แต่ทุกประเด็นที่มีผลกระทบต่อส่วน
รวมจะถูกหยิบยกเข้ามาสู่ที่ประชุมประชาคมทุกวันที่ 10 ของเดือน แม้กระทั่งการปลดกรรมการ
ที่เมาอาละวาด พูดจาหยาบคายและไม่ทำหน้าที่ ปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบอกว่า
โปร่งอรุณไม่ได้แก้ได้เฉพาะยาเสพติด แต่พวกขี้เมาส่งเสียงเอะอะ นักเลงหรือลักเล็กขโมย
น้อยก็หายไปด้วย

“ช่วยเหลอืจาก ร า ก ห ญ้ า ก่อน” หลกัการดแูลชมุชนโปรง่อรณุ

นอกจากแนวทาง “ชุมชนดูแลชุมชน” หลักคิดสำคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการชมุชน
เข้มแข็งโปร่งอรุณยึดก็คือ “การช่วยเหลือจากรากหญ้าก่อน”

“..ผมมีอาชีพขับซาเล้งรับซื้อของเก่าตามบ้านเรือนไปขายต่อให้ร้าน บางวันก็ได้
100 กวา่บาท 200 กวา่บาท แตบ่างวนักแ็ทบไมไ่ดอ้ะไรคอืแคท่นุ บ้านผมอยูก่นั 7 คน ทีท่ำงาน
ได้ 3 คน อีก 4 เป็นคนแก่และเด็ก.. สิ่งที่ครอบครัวผมได้รับจากชุมชนคือ แม่อายุ 70 กว่าปีได้
เงนิชว่ยเหลอืคนชรา เดก็ๆ ไดท้นุการศกึษาและชดุนกัเรยีน ส่วนผมไดย้มื เอามาใชจ่้ายจำเปน็ใน
ครอบครัวและเป็นทุนไปหาซ้ือของเก่ามาขาย ตอนไม่มีตรงน้ีก็ต้องไปกู้เถ้าแก่เสียดอกร้อยละ 20
ต่อเดือน..

ในชมุชนม ี4 ครอบครวัทีอ่าชพีเดยีวกนั เขากไ็ดรั้บประโยชนเ์หมอืนผม และพวก
เราก็จะร่วมกิจกรรมชุมชนตลอดทั้งการสมทบกองทุนแม่เดือนละ 5 บาท หรือเวลามีงานส่วนรวม
อะไร แม้บางครัง้จะตอ้งหยดุขายของเสยีรายได ้เพราะตรงนีส้ำคญักวา่..” --(งาม สายบัวงาม ผู้ได้
รับประโยชน์จากการพัฒนาและกรรมการชุมชนฯ)
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“..เงินของชุมชนเรา นอกจากทีค่นบริจาคซ่ึงต้องใช้ตามจิตศรัทธาของเขาแลว้ ส่วน
ทีไ่ดจ้ากการจดังานบญุประเพณ ีและทีเ่ปน็กองทนุแมฯ่ กจ็ะเอามาจดัสรรใหผู้้ป่วยเอดส ์คนพกิาร
รายละ 300 บาทต่อเดือน และของบจากเทศบาลมาเพิม่เติมให้อีกรายละ 500 เป็น 800 บาท เป็นเงิน
สงเคราะห์แบบไม่ต้องใช้คืน ให้สองกลุ่มนี้ก่อนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คือพิการจนไม่
สามารถทำงานได้ ส่วนคนเป็นเอดส์ไม่มีที่ไหนรับทำงาน แต่เขาก็พยายามช่วยตัวเองโดยยืมเงิน
กองทุนแม่ฯ ไปซ้ือพวงมาลัยขายด้วย ต่อมาท่ีเราช่วยก็คือผู้สูงอายุซ่ึงครอบครัวยากจน เหมือนเป็นการ
แบ่งเบาภาระในการดแูลให้ลูกหลานเขาดว้ย..” --(เตย ธรรมศรี ประธาน อสม.ชุมชนโปร่งอรุณ)

โ ร ง ม ห ร ส พ เ ด็ ก สีสันอนัสรา้งสรรคแ์ห่งซอยโปรง่อรุณ

ทกุ 6 โมงเยน็ถงึ 2 ทุม่ ดจูะเปน็ชว่งเวลาทีมี่สีสันทีสุ่ดในชมุชนโปรง่อรณุ เสยีงปีพ่าทยด์งั
ไพเราะกงัวาลเสมอืนมมีหรสพยอ่มๆ ขบักลอ่มคนทัง้ซอยทกุวีว่นั คอืโรงเรยีนดนตรทีีม่นีกัเรยีน
เป็นเด็กในชุมชนในวัยชั้น ป.6-ม.3, มี “ครูจิ๋ม-จำเรียง สาวคำ” ศิลปินตาบอดซึ่งเป็นมือ
วางอันดับหน่ึงของจังหวัดและลูกชายอาสามาเปน็ครูดนตรี, มีครูจากจากโรงเรยีนเทศบาล
ปราจีนรังสฤษฎ์อาสามาช่วยดูแลเด็กๆ ส่วนสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรียนการสอนทัง้หมด
เป็นของคณะลิเกเฉลียว ทูลใจ ของท่านประธานชุมชนท่ีสนับสนุนให้โดยไม่คิดมูลค่า

“อาชีพลุงเป็นลิเกและคณะปีพ่าทยม์อญ คิดนานแลว้ว่าอยากทำอะไรใหเ้ด็กสนใจ
ดนตรีไทย พอได้เป็นกรรมการบรหิารสภาวฒันธรรมจังหวัดก็ของบมาได ้5,000 บาท แล้วก็ประสาน
กับโรงเรียนให้ครูมาช่วยดูแลเด็ก ประสานกับผู้ปกครองให้พาลูกหลานท่ีอยากเรียนมาสมัคร..

ประโยชน์ของตรงนี้คือนอกจากอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้ดีเพราะเด็กเขา
หัวไวเรียนรู้เร็วและยังเติบโตได้อีกเยอะ ที่สำคัญคือเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปเกเร
ติดเกมส์หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังเป็นวิชาติดตัวไปเป็นอาชีพให้เขาได้ในอนาคต..”--
(เฉลียว)
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กิจกรรมนี้จะรับสมัครตามความสนใจ โดยเน้นที่เด็กด้อยโอกาสก่อน เช่น เด็กยากจน เด็กกำพร้า
ลูกคนตดิเอดสก่์อน ตามแนวคดิท่ีว่า “การช่วยเหลือท่ีรากหญ้าก่อนเป็นหลักในการดูแลชุมชน
โปร่งอรุณ” และในกรณีของเด็กที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะทั้งด้อยโอกาสกว่าเด็กทั่วไปและอาจจะ
อันตรายกว่าด้วย จึงสมควรได้รับการดูแลเป็นอันดับแรก

เริ่มจากพิธีรับขันครูดนตรีไทยที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำลูกหลานมามอบให้เป็นศิษย์ เด็กๆ นำ
ดอกไม้-ธูปเทียนและเงิน 12 บาท ใส่พานสักการะครูผู้สอน พร้อมสาบานว่าจะไม่หลบหลู่ครู
อาจารย์ เช่ือฟังพ่อแม่ ครูดนตรีประพรมน้ำมนต์และอวยชัยให้ลูกศิษย์มีความเช่ือม่ันในตนเอง
ต้ังใจฝึกฝนจนสำเรจ็ ไม่ฝักใฝ่ยาเสพติด เป็นท่ีพ่ึงของตนเอง พ่อแม่ ครอบครัว และประสบ
ความสุขในภายหน้า จากนั้นการเรียนการสอนก็มีขึ้นทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ เลิกจากโรงเรียน
มีเวลาใหเ้ดก็ช่วยเหลอืการงานพอ่แมแ่ล้วกอ็าบนำ้แตง่ตวัมาโรงเรยีนดนตรต่ีอ ครอูาวโุสตาบอดจบั
มือลูกศษิยเ์ดก็ใหรู้้จักวธิจัีบไม้ ตวัโนต๊ ใช้ปากและสมัผัสส่ังสอน ส่วนครหูนุม่ลูกชายชว่ยสอนเสรมิ

“..ปกติถ้าไปเรียนข้างนอก ต้องเสียค่าสอนชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ที่นี่
เด็กเรียนฟรีพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงิน แต่เราก็ต้องช่วยเหลือครูบ้างโดยพยายามหางบจากที่ต่างๆ มา
สนับสนุนตรงนี้เป็นค่าสอนเดือนละ 6,000 บาทสำหรับครูรวมทั้งสองคน ซึ่งจริงๆ ไม่ได้เยอะเลย
สำหรับเขาก็เป็นค่ารถค่าน้ำมัน คือเขามีน้ำใจจะสอนเด็กมากกว่า..” --(เฉลียว)

ขยะกส็มทบกองทนุแมฯ่ได้ ถ้า ห ัว ใ จ บริสทุธิ์

กิจกรรมหนึ่งของชุมชนโปร่งอรุณ ได้แก่การเก็บขยะในครัวเรือน-คัดแยก-และนำมาขาย
ให้กับ “โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล” ของเทศบาลตำบลหน้าเมือง ซึ่งจะมีรถมารับถึง
ชุมชนทุกเดือน เป็นทั้งประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมคือการลดปริมาณขยะของเทศบาล-ของชุมชน
และท่ีสำคัญคือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นรายได้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วย..

“..เราก็ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านว่าตอนนี้ของเหลือใช้ในบ้านอย่าทิ้งเพราะขายได้
ไม่วา่จะเปน็แกว้ พลาสตกิ แตก่ระดาษ ใหแ้ยกเกบ็ไว ้ถา้เปน็ขยะทัว่ไปกช่ั็งกโิลขายกบัรถเทศบาล
โดยตรงเลย แต่ถ้าเป็นขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ก็เอามาขายให้คณะ
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กรรมการฯ ในราคาร้อยละ 5 ของมูลค่าของ (ที่ซื้อมาก่อนเป็นขยะ) แต่จะให้เป็นของรางวัลแทน
เงนิตามมลูคา่การสะสมแตม้ เชน่ สมุด ปากกา สบู่ ยาสฟัีน เตารดี หมอ้หงุขา้ว แล้วคณะกรรมการ
ก็จะเอาไปขายตอ่เทศบาล เด็กๆ ก็มาร่วมกิจกรรมเยอะ ส่วนใหญ่จะแลกเป็นสมุด ดินสอไป..”--(เตย
ธรรมศรี)

กิจกรรมคัดแยกขยะเพือ่ขายกับรถเทศบาลของชาวบา้นโปร่งอรุณมีมาต้ังแต่ปี 2547 กระท่ัง
ชุมชนได้เข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงมีแนวคิดท่ีจะเอาขยะเหลา่น้ีสมทบกองทุนฯด้วย..

“..พอทำกองทุนแม่ฯ เราก็เห็นว่าชาวบ้านบางคนมีจิตศรัทธาแต่ไม่มีเงิน ก็เลยมี
มติให้เอาขยะมาแทนก็ได้ แล้วคณะกรรมการฯ ก็จะเอาไปขายต่อให้รถเทศบาลได้เป็นตัวเงิน
กลับมาสมทบเข้ากองทุนแม่ฯ.. หรือทุกคร้ังท่ีมีประชาคมประจำเดอืน แต่ละบ้านก็จะเอาขยะเอาของ
เหลือใช้ติดไม้ติดมือกันมาคนละชิ้นสองชิ้น ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติก ลังเบียร์ แม้แต่กระดาษ
ห่อปลาท ูเพือ่สมทบเขา้กองทนุแมฯ่..” --(เตย ธรรมศร)ี

ชุมชนสามารถทำเช่นนี้ได้ ก็ด้วยแนวคิดที่ว่า “ขยะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่า แต่
ถ้าเอามารวมกันเป็นน้ำใจก็จะกลายเป็นความงาม เพราะใช้ความตั้งใจ นี่คือเงินบริสุทธิ์
จากผู้มีรายได้น้อยแต่สมัครใจที่จะสมทบเข้ากองทุนแม่ฯของชุมชนโปร่งอรุณ” ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ยินดีรับไว้ ตรงข้ามกับเงินจากผู้ค้าผู้เสพ ซึ่งแม้จะมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถ
ซ้ือธงขาวครอบครัวปลอดยาไปปักหน้าบ้านตนได้ เพราะมันไม่บริสุทธ์ิใจ

กลเมด็ เ ค ล ็ด ล ับ แหง่ความสำเรจ็ของชมุชนเมอืงโปรง่อรณุ

ในแง่กระบวนการชุมชนเข้มแข็งนั้น ชุมชนต้นแบบทุกแห่งในภาคตะวันออกต่างก็เดินตาม
แนวทางชุมชนดูแลชุมชน-วิธีการประชาคม-สันติวิธีแห่งการแก้ไขปัญหา แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจ
ก็คือรายละเอียดที่แตกต่างซึ่งเป็นพลังทุนทางสังคมที่ไม่เหมือนกันของแต่ละชุมชน ชุมชนซอย
โปร่งอรุณก็มีกลเม็ดเคล็ดลับท่ีน่าสนใจเช่นกัน

“..การที่เราเดินเข้าไปหาและเชิญชวนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเข้ามาร่วม
กิจกรรม เริ่มจากเชิญท่านมารดน้ำดำหัว ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในงานบุญประเพณีต่างๆ
แล้วก็ไปสู่การร่วมกิจกรรมอื่นถือว่าเป็นโอกาสอันดีของชุมชน เพราะสามารถดึงพลังสมอง พลัง
ประสบการณ์ของท่านมาช่วยพัฒนาชุมชน บางท่านก็ช่วยทั้งกำลังสมอง กำลังทรัพย์ อีกทั้งคน
เหล่าน้ีหลายท่านเป็นท่ีศรัทธานับถือของชาวบ้านด้วย..”--(เฉลียว)
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มาตรการสันติวิธีทางสังคมในการจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือกระทั่ง
บรรดาชาวบ้านท่ีต่อต้านหรือไม่ค่อยให้ความร่วมมือพัฒนาชุมชน..

“..บางบา้นถงึขนาดตอ่ตา้นเลย เชน่ กรรมการเดนิผา่นกจ็ะดา่หยาบๆ คายๆ หรอื
เอาของเหม็นของคาวมาให้ ทั้งผัวทั้งเมียทั้งค้าทั้งเสพ ประชาคมชาวบ้านเราก็ออกมาเป็นมติ
ร่วมกนัวา่ 1.ไม่ขายของให ้ 2.ไม่พดูคยุดว้ย  3.ไม่ใหกู้ย้มืเงนิหมูบ้่านและไมใ่หค้วามชว่ยเหลอืใดๆ
จนที ่สุดเขาทนไม่ได้เพราะไม่มีใครคบหาด้วยเหมือนคนไร้ค่าจนต้องย้ายครอบครัวออกไป
จากชุมชนเป็นปีๆ แต่พอเขากลับเข้ามาขอโทษกลางประชาคมและสาบานต่อแท่นพระบรม
ฉายาลักษณ์ว่าจะเลิกนิสัยไม่ดี ชุมชนก็ให้โอกาสกลับตัวกลับใจ แต่ก็ต้องคอยติดตามพฤติกรรม
อยู่จนกว่าจะม่ันใจ..” --(บุญยานุช)

พิธมีอบธงขาวครวัเรอืนทีไ่ด้รับการรบัรองวา่ปลอดยาเสพตดิของชมุชนโปร่งอรณุ
มีข้ึน ณ วันที ่24 มิถุนายน 2548 โดยมนีายกเทศมนตร ีมาเป็นประธานและคณะเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี มาร่วมเป็นสักขีพยานและมอบธง บางครอบครัวซึ่งไม่เคยเข้าร่วมประชาคม
และไม่ได้รับรองเป็นครัวเรือนปลอดยาก็มาเข้าแถวรับธงขาวด้วย แทนที่คณะกรรมการชุมชน
เข้มแข็งจะปฏิเสธกลางงานกลับปล่อยให้ครอบครัวนั้นรับธงขาวกลับไปติดหน้าบ้าน แต่ทันที
ที่เสร็จพิธีการ เจ้าหน้าที่ราชการและแขกเหรื่อกลับไปหมดแล้ว คณะกรรมการฯ ก็ไปขอปลด
ธงขาวลงจากบา้นเหล่าน้ันทันที..

“..เขาก็ถามว่าทำไมบ้านเขาปักธงขาวไม่ได้ เราก็บอกว่าที่ยอมให้รับธงขาวไป
เมื่อสักครู่นี ้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติและรักษาน้ำใจกันไว้โดยไม่หักหน้ากลางงานให้อับอาย
และที่ต้องรีบมาปลดธงคืนก็เพราะว่าชาวบ้านทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่าบ้านนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับยา
อยู่และยังเลิกไม่ได้ จึงไม่สมควรท่ีจะได้รับธงขาวบา้นปลอดยาเสพตดิ..” --(บุญยานุช)

กิจกรรมพัฒนาอีกอย่างหนึ่งคือ “กองทุนฌาปนกิจชุมชน” ซึ่งให้ชาวบ้านสมัคร
เป็นสมาชกิตามความสมคัรใจ และเมือ่มสีมาชกิคนใดถงึแกก่รรม สมาชกิอืน่ๆ กจ็ะเรีย่ไร
เงินกันคนละ 20 บาทเพ่ือช่วยเหลือ
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“..เราเคยไปชวนบา้นหน่ึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ เขาก็คงคิดว่าตัวเอง
รวยไม่เคยสนใจใครในชุมชนและปฏิเสธกลับมาอย่างไม่ใยดีว่าไม่เป็นสมาชิกแต่ใครเจ็บใครตายก็มา
ขอแล้วกันจะบริจาค เราเลยแกล้งยกตัวอย่างว่าถ้าแม่ของคุณตายแล้วไม่มีใครในชุมชนไปร่วม
งานเลยเพราะคุณไม่เคยเข้าร่วมอะไรในชุมชนเลย จะรู้สึกอย่างไร เงินมันซื้อตรงนี้ไม่ได้นะ มันก็
คงยิงเข้ากลางใจเขา เพราะอย่างนี้เคยเกิดขึ้นจริง ที่สุดก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ
และเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนมากข้ึน..” --(บุญยานุช)

การเข้าถึงเยาวชนโดยเฉพาะกลุม่วัยรุ่นให้ได้อย่างแท้จริงน้ัน ก็นับว่าเป็นงานท่ีต้อง
ใช้ความจริงใจจริงจังและจิตวิทยาท่ีสูงไม่น้อย..

“..เด็กบางคนทั้งๆ ที่รู ้ว่าเราทำงานอะไร ก็เข้ามาบอกเลยว่าผมอยากจะเลิก
ยาแต่ตอนนี้ยังเลิกไม่ได้ ขอตังค์ผมไปซื้อมาเสพก่อนได้ไหม เขากล้าขอเราก็กล้าให้ ที่สำคัญ
คือเขาไว้ใจเราและไม่มีที่พึ่ง เราก็ให้ตังค์เขาไปแต่ขอสัญญาว่ากี่เดือนจะเลิกได้ และเวลาเขา มี
ทุกข์ร้อนหรือโดนจับเราก็ช่วยเหลือทุกอย่าง แล้วที่สุดก็เลิกได้จริง 3-4 คน เพราะเราสามารถ
ชนะใจเขาได.้.”--(บุญยานุช)

“..แรกๆ ทีท่ำงาน ผมซ้ือเหลา้ขาวลงไปนัง่กนิกบัเดก็วยัรุน่เลย หลายคนกม็องวา่
เป็นผู้ใหญ่ลงไปนั่งกินเหล้ากับเด็กเดี๋ยวจะเสียปกครอง แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น ก็กินเหล้ากันไป
คุยกันไปแบบลูกทุ่งแล้วเราก็ค่อยๆ สอนเขา เช่น พวกเอ็งกินเหล้าก็ให้พอทำเนาอย่าหนักนักและ
กินกันแต่ในบ้านอย่าไปเมาเอะอะเสียงดังทะเลาะชกต่อย ขว้างแก้วปาขวด ตอนเช้าพระท่าน
เดินบิณฑบาตรเท้าเปล่าจะได้ไม่เหยียบเศษแก้วเจ็บตีน คือถ้าเราคลุกคลีเข้าถึงเขาและพูด
คุยดีๆ ไม่ดุด่าเขากจ็ะฟัง เด๋ียวนีข้อแรงสว่นรวมเขากจ็ะพากนัมาช่วย..” --(เฉลียว)
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ชุมชนโปร่งอรุณเข้มแข็งแล้วหรือยัง??

“..ปัจจุบันเราคิดว่าเป็นชุมชนที่ยืนได้ด้วยขาตัวเองเพราะ  1. เรื่องยาเสพติดมัน
ยังไมห่มดแตส่ามารถควบคมุได ้  2. การมส่ีวนรว่ม 80% ของคนในชมุชน  3. ในแงง่บประมาณ
ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไร แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาและทำกจิกรรมพัฒนาส่วนใหญ่ของตัวเองได้..

ที่ชุมชนต้องการจะพัฒนาต่อก็คือ  1. เรื่องเศรษฐกิจฐานราก เพราะคน 60%
ทำงานรบัจ้างยากจน อยากใหมี้โครงการสนบัสนนุดา้นอาชพีเสรมิ  2. กจิกรรมดนตรเียาวชน  ถา้
ไดรั้บการสนบัสนนุอยา่งจรงิจงัรวมทัง้ดา้นงบประมาณกค็งจะดกีวา่นี ้ 3. ชาวบา้นชมุชนแออดั เขา
ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อยากให้มีความช่วยเหลือที่ทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมในชุมชน
ต่อไปได้..”
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง ซอยโปรง่อรณุ

การช่วยเหลือที่รากหญ้าก่อนเป็นหลักในการดูแลชุมชนโปร่งอรุณ และในกรณีของเด็กที่
ไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะทั้งด้อยโอกาสกว่าเด็กทั่วไปและอาจจะอันตรายกว่าด้วย จึงสมควรได้รับ
การดูแลเป็นอันดับแรก

การทีเ่ราเดนิเขา้ไปหาและเชญิชวนบรรดาผูห้ลกัผูใ้หญ ่เชน่ ข้าราชการเกษยีณอาย ุและผู้
อาวุโสในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม.. เป็นโอกาสอันดีของชุมชน เพราะสามารถดึงพลังสมอง พลัง
ประสบการณ์ของท่านมาช่วยพัฒนาชุมชน..

ขยะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่า แต่ถ้าเอามารวมกันเป็นน้ำใจก็จะกลายเป็นความงาม
เพราะใช้ความตั้งใจ นี่คือเงินบริสุทธิ์จากผู้มีรายได้น้อยแต่สมัครใจที่จะสมทบเข้ากองทุนแม่ฯของ
ชุมชนโปร่งอรุณ..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

บ้านใหม่ไทยพัฒนา



ตลุาการ ศ า ล อาวโุส
อีสานพลัดถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็งบ้านใหม่ไทยพัฒนา

จังหวดัสระแกว้ เปน็เพชรบรูพาทีต่ดิกบักมัพชูา ความยาวตลอดแนวชายแดนไทย-กมัพชูา
165 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีช่องทางเข้าออกได้ตลอดแนว มีจุดผ่อนปรน
การค้า 4 แห่ง และที่สำคัญคือมีจุดผ่านแดนถาวร(บ้านคลองลึก) มีตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นแหล่ง
รวมสินค้ามากมาย มีสะพานมิตรภาพเชื่อมไปยังปอยเปตของกัมพูชาซึ่งมีบ่อนพนันถึง 9 แห่งจึง
มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่าวันละ 2 หมื่น ปัจจัยดังกล่าวสะดวก
ต่อการผ่านเข้าออก เส้นทางยาเสพติดที่เคยลำเลียงมาทางตะวันตกของไทยจึงเปลี่ยนสู่ชายแดน
บูรพาแหง่น้ี ทาง 4 อำเภอไดแ้ก่ คือ อรัญประเทศ ตาพระยา คลองหาด ก่ิงอำเภอโคกสงู จากรายงาน
ข่าวสารของหน่วยงานชายแดนเชื่อว่ามีการลักลอบผลิตในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาและนำเข้ามา
พักไว้ที ่ชายแดนอรัญประเทศรอลำเลียงเข้ามายังสระแก้วก่อนที่จะกระจายไปสู่พื ้นที่ตอนใน
ของประเทศไทย

แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จะไม่รุนแรงเท่ากับที่เป็นเส้น
ทางลำเลียง คือมีเพียง 10% หรือ 66 หมู่บ้านท่ีเป็นปัญหาจากท้ังหมด 714 หมู่บ้าน แต่ก็จำเป็น
ที่จะต้องเฝ้าระวัง ด้านมาตรการปราบปรามมีสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชาย
แดนอำเภออรญัประเทศ (BLO) สถานตีำรวจภธูรจงัหวดั กองกำลงับรูพา และจงัหวดัสระแกว้ ร่วม
กันรับผิดชอบ  แต่การปราบปรามก็ไม่สามารถขจัดสิ้นปัญหาได้ จึงต้องสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาท



ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนาเป็นต้นแบบหน่ึงของหมู่บ้านท่ีสามารถพัฒนาตัวเองจาก
พ้ืนท่ีสีแดงซ่ึงมีปัญหายาเสพติดสู่การเป็นหมู่บ้านปลอดยา-เป็นชุมชนเข้มแข็ง-เป็นศูนย์เรียน
รู้ดูงานจนกระท่ังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอท่ีเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บ้านใหมไ่ทยพฒันา ตำบลหนองตะเคยีนบอน อำเภอวฒันานคร จังหวัดสระแกว้
เปน็หมูบ้่านชนบทขนาดกลางตัง้อยูบ่ริเวณทีร่าบเชงิเขาหา่งจากอทุยานแหง่ชาตปิางสดีาประมาณ
8 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร และจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร จาก
ทางหลวงแผ่นดินสายสระแก้ว-อรัญประเทศบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12-13 เลี้ยวเข้าถนน รพช.
สายท่าเกษม-ทับใหม่ 18 กิโลเมตร เป็นทางลูกรังอีก 4 กิโลเมตรซึ่งสองฟากคือพื้นที่เกษตรกรรม
ทำนา ปลูกยูคาลิปตัสและมันสำปะหลงั ก่อนถึงตัวหมู่บ้าน

ไม่เพียงวิถีอาชีพหลักคือการทำนา ปลูกยาคาลิปตัส มันสำปะหลัง หากแต่วัฒนธรรม
ประเพณีตามฮีต 12 คลอง 14 หรือวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียว ภาษาที่ใช้สื่อสาร ซึ่งบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนอีสานแห่งภาคตะวันออกได้อย่างภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบการเคารพนับถือผู้อาวุโสซึ่งชาวบ้านใหม่ไทยพัฒนายังได้ประยุกต์เข้ากับกระบวน
การประชาคมเข้มแข็งเพ่ือสร้างความย่ังยืนของหมู่บ้านได้อย่างดี

ความเปน็มาของ อ ีส า น พ ล ัด ถ่ิ น สร้างดนิแดนบา้นใหมฯ่

สภาพพ้ืนท่ีชุมชนด้ังเดิมเป็นท้องนาสลับกับป่าละเมาะซ่ึงเต็มไปด้วยเถาวัลย์ ชาวบ้านเล่าว่า
เวลาจะไปตักน้ำในหนองตอ้งหมอบคลานแหวกเขา้ไป จึงเป็นท่ีมาของหนองนำ้สาธารณะในหมูบ้่าน
ว่า “ห้วยหนองหมอบ”
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“..แต่แรกเลยคือนายฟา อนงค์เวช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองตะเคียนเข้ามาจับจอง
ที่นี่ทำนา ต่อมาก็มีคนอีสานกลุ่มหนึ่ง 20-30 คนเป็นแนวร่วม พคท.(พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย) หนีภัยมาจากอำเภอกัณฑรลักษณ์(จังหวัดศรีสะเกษ)เข้ามาทางชายแดน และมา
ขอแบ่งซื้อที่จากลุงฟาสร้างเป็นบ้านอยู่ พออยู่ดีก็ชวนญาติพี่น้องจากอีสานมาอยู่ด้วยกัน แล้ว
คงชกัชวนกนัตอ่ๆ มา..” --(ประยูร สำราญดี ประธาน อสม.ตำบลหนองตะเคยีนบอน)

เร่ิมจากป ี2518 ชักชวนต่อๆกันมา ชาวบ้านท่ีมีพ้ืนเพอีสานจากจงัหวัดต่างๆ ได้แก่
นครราชสมีา อุบลราชธาน ีอุดรธาน ีสกลนคร และมหาสารคาม ก็ทยอยอพยพครอบครวั
หนีแล้งมาต้ังหลักแหลง่ท่ีน่ี ชุมชนจงึขยายข้ึน ขณะน้ันยังข้ึนอยูกั่บบ้านหนองตะเคยีนบอน
กระทั่งปี 2523 ก็ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อ “บ้านใหม่ไทยพัฒนา” ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างวัดเพราะคนอีสานไปอยู่ที ่ไหนต้องมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ พร้อมกันนั้นก็สร้างโรงเรียน
เพราะสงสารทีลู่กหลานตอ้งเดนิเทา้ขา้มหว้ยลกึไปเรยีนหนงัสอืไกลถงึ 3 กโิล ในชว่งป ี 2528 ถนน
หนทางเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางเกวยีน กระทั่งปี 2530 รัฐจึงจัดสรรไฟฟ้าให้ และน้ำประปาปี 2541
ถนนหนทางกพั็ฒนาข้ึนตามลำดับกระท่ังปัจจุบันทางเขา้หมู่บ้าน 4 กิโลเมตรยังเป็นถนนลูกรัง

ปัจจุบันบ้านใหม่ไทยพัฒนาประกอบไปด้วย 237 ครัวเรือนประชากร 1,265 คน
ซ่ึง 80% พ้ืนเพคนอสีาน นอกนัน้เปน็คนทอ้งถิน่สระแกว้(ปราจนีบรีุเดิม) ซ่ึงส่วนใหญก่เ็ข้า
มาเป็นเขยหรือสะใภ้อีสาน วิถีชุมชนจึงมีเอกลักษณ์อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม
ทำนา การกนิขา้วเหนยีว-ส้มตำ-ลาบนำ้ตก การเวา่ภาษาอสีาน และประเพณตีามฮตี 12 คลอง 14
เช่น เดือน 3 ก่อพระทรายข้าวเปลือก และบุญข้าวจี่, เดือน 4 บุญพระเวส, เดือน 6 บุญบั้งไฟ
และบุญเบิกบ้าน, เดือน 10 บุญกระยาสารท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเพณเีก่ียวกับข้าว..

“..พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว เริ ่มจากก่อนปลูกจะมี “พิธีเปิดปากยุ้ง” แต่ละบ้าน
เอาข้าวเปลือกท่ีเก็บไว้ค้างปีจากยุ้งออกมาทำพิธี อีกส่วนเอาไปรวมกันก่อเป็น “พระทรายข้าวเปลือก”
ถวายวัด ก่อนปักดำจะมี “พิธีปักข้าวตาแฮก” โดยให้ผู้อาวุโสเริ่มปักข้าวในนาของตนก่อน ช่วงที่
ข้าวตั้งท้องมี “บุญข้าวประดับดิน” มีการทำข้าวกระยาสารทไปถวายแม่โพสพตามแปลงนา..” --
(ประยูร)

ชาวบ้านใหม่ฯ ส่วนใหญ่ทำนาตามบรรพบุรุษ นอกนั้นก็ทำไร่มันสำปะหลังและปลูกยูคา
ลิปตัส และส่วนน้อยที่ไม่มีที่ทำกินจึงต้องรับจ้างทั่วไป ฤดูกาลทำนาตั้งแต่ปักดำหรือหว่านใน
เมษายน-เก็บเก่ียวธันวาคม โดยทำได้เพียงปีละคร้ังเพราะอาศยัน้ำฝนไม่มีแหล่งน้ำชลประทาน
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ตุลาการศาลอาวโุส ศูนยก์ลางสรา้ง ส ัน ต ิส ุข ชุมชนบา้นใหมฯ่

นอกจากอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพ-การกิน-การพูด-ประเพณี แล้วสิ่งที่สืบทอดมา
สู่คนอีสานพลัดถิ่นแห่งนี้อย่างเหนียวแน่นก็คือวัฒนธรรมในการนับถือศรัทธาผู้อาวุโสของหมู่บ้าน
ซ่ึงกลายมาเปน็ศูนย์กลางทางจติใจและการพฒันาของชุมชนจนทุกวันน้ี

“..ในช่วงปี 2525 เราเป็นหมู่บ้าน อพปร. เพราะอยู่ชายแดน ตอนน้ันบ้านคลองทราย
(ร่มเกล้าในปัจจุบัน) เป็นพื้นที่สีแดงหรือเป็นแนวร่วม พคท. ทหารและหลายหน่วยงานก็เข้า
มาฝกึชมุชนใหเ้ปน็แนวกนัชน มีการใหอ้าวธุปนื 15 กระบอก และใหมี้การจดัระบบปอ้งกนัตนเอง
เพราะอยู่ไกลหูไกลตาราชการ 100 กว่ากิโลถึงตัวจังหวัด(ตอนนั้นยังขึ้นอยู่ปราจีนบุรี) เส้นทางไป
อำเภอก็เป็นลูกรัง จะไปตลาดทีก็ต้องใช้ล้อ(เกวียน)หรือเดิน 30 กว่ากิโล ช่วงฝนตกถนน
ขาดก็ไปไหนไม่ได้เลย..” --(ชาลี กองแก้ว รองประธานตุลาการหมู่บ้าน)

ระบบชุมชนดูแลตนเองของบ้านใหม่ไทยพัฒนาจึงเริ่มตั้งแต่นั้นมา ระยะแรกมีการตั้งเป็น
กติการ่วมกันว่าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท แต่
ผู้สูงอายุก็จะมีบทบาทสำคัญอยู่เสมอด้วยประสบการณ์ที่สะสมมามากตามวัยและด้วยวัฒนธรรม
อีสานที่เชื่อฟังผู้อาวุโส กระทั่งปี 2540 จึงเปลี่ยนจากที่เคยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ตัดสินความขัดแย้ง
เป็นให้คณะผู้อาวุโสของชุมชนเป็นตัวแทนตัดสินหรือเรียกว่า “ระบบตุลาการหมู่บ้าน”

“..คณะตุลาการจะมี 5 คน เป็นผู้อาวุโสทั้งหมด ที่ต้องเป็นผู้อาวุโสเพราะ
ชาวบ้านเคารพศรัทธา และเวลาคนสูงอายุสอนคนที ่อายุน้อยกว่าก็มักจะเชื ่อฟังมากกว่า
คนรุ่นเดียวกันหรืออ่อนกว่าซึ่งมีอคติหรือท่าทีต่อกันได้ง่าย ส่วนผู้ใหญ่บ้านก็มาทำหน้าที่คอย
สรุปประเด็น บันทึกคดีความ และทำบัญชีค่าปรับแทน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะร่วม
ในกระบวนการด้วย..
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หน้าที่หลักของตุลาการศาลหมู่บ้านคือ การไกล่เกลี่ยระงับความขัดแย้งต่างๆ
ในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาก็จะมีการเปิดศาลหรือตั้งโต๊ะล้อมวงในที่ประชุมหมู่บ้าน ตัวอย่างเช่น
บ้านหนึ่งปลูกข้าวโพด บ้านหนึ่งเลี้ยงควาย แล้วควายไปกินข้าวโพด จึงทะเลาะกัน ก็เอาเรื่อง
เข้าตุลาการ ถามแต่ละฝ่ายว่าผิดจริงไหม ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ และถ้ามีความผิดจะยอม
ความกันไหม ถ้าไม่ ก็ส่งให้กฏหมายบ้านเมือง ถ้ายอมก็ให้โจทก์เรียกค่าเสียหาย ถามว่าจำเลย
รับไหวไหม ถ้าไม่ไหวตุลาการและกรรมการก็จะช่วยพิจารณาว่าแค่ไหนเหมาะสม ซึ่งก็ดูด้วย
ว่าพื้นนิสัยแต่ละคนเป็นยังไง เพราะบางทีก็ไม่ตั้งใจทำผิด เมื่อยอมกันได้ก็จ่ายค่าปรับ และค่า
ล้างศาลคนละ 50 บาท..” -- (อนชุา ทุมสุข ประธานชมุชนเขม้แขง็บ้านใหมไ่ทยพฒันา)

หลักการของระบบตลุาการศาลหมูบ้่าน ก็คือทกุประเดน็ความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิด
ข้ึนในชุมชน ควรจะแก้ไขโดยชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถทำได้จึงส่งต่อไปยัง
ระบบกฏหมายรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน่ันเป็นศาลเต้ียแต่อย่างใด เพราะทำอย่างมีระบบ
มีโจทก์-มีจำเลย-มีพยาน-มีผู้อาวุโส-มีคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งมีระบบการชดเชยค่า
เสียหายให้แก่จำเลย(ค่าปรับ) และค่าธรรมเนียมศาล(ค่าล้างศาล)

“..เปิดศาลแต่ละที ต่างฝ่ายต่างเอาพยานมา บางทีเต็มศาลา และบางครั้ง
คณะกรรมการฯ ก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ราชการมาเป็นสักขีพยานด้วยกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญหรือ
ที่คู่กรณีหัวแข็งยอมความกันยาก  คือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปเลย แต่ส่วน
มากจะจบที่นี่ ยกเว้นคดีอุฉกรรจ์ที่ต้องให้กฏหมายจัดการ.. รายหนึ่งเอาด้ามปืนตีหัวอีกฝ่ายปาง
ตาย ขึน้ศาลชมุชน ผู้เสยีหายเรยีกคา่ชดเชยแค ่ 1 หมืน่ไมย่อม พอเอาคดไีปขึน้ศาลรฐั เฉพาะคา่
ทนายก ็2 แสนแลว้..” --(อนชุา)

90% ของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านใหม่ไทยพัฒนา สามารถแก้ไขได้ด้วย
ระบบตุลาการศาลอาวโุส ไม่ว่าจะเร่ืองลักขโมย ทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุ รุกล้ำระหว่างบ้าน
เรือนแบ่งมรดก ซื้อขายบ้านและที่ดิน ที่เหมือนๆ คดีทั่วไป หรือคดีท้องถิ่นอย่างยิงหมา
เพ่ือนบา้นตาย, ขอใหไ้ล่ออกจากบา้นเพราะเมาอาละวาด หรือบอกวา่จะมาสูข่อแลว้ไม่มา
สักท ีนอกจากจะมีการไต่สวนตามกระบวนความ มีลายลักษณ์อักษรลงสมุดบันทึกยอมความ ที่
พิเศษสำหรับชาวบ้านคือมันศักดิ์สิทธิ์กว่าสัญญาซื้อขาย และมั่นใจได้มากกว่าทะเบียนสมรส
เพราะคนทัง้ชุมชนรู้เห็นเป็นใจ
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กฏกตกิา ห มู ่บ้ า น ก็มมีาแตช้่านานคูศ่าลชมุชน

ควบคู่กับระบบตุลาการศาลหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยพัฒนาก็มีข้อกำหนดกฏระเบียบสำหรับ
ปฏิบัติอันเป็นที่รับรู้และยึดถือร่วมกันของชุมชนเรียกว่า “กติกาหมู่บ้าน” มีมานานนับ 10 ปีแล้ว
ซ่ึงล้วนสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบา้น

ได้แก่ ถ้าผู้ใดยิงปืนกลางหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร จะโดนปรับนัดละ 500 บาท
แมว้า่จะยงิขึน้ฟา้ไมมี่ใครไดรั้บบาดเจบ็กต็าม แตถ่า้มเีหตผุลทีด่กีจ็ะไมโ่ดนปรบั เชน่ กรณสุีนขัเปน็
บ้าต้องยิงทิ้งมิเช่นนั้นจะอันตรายต่อตนเองและเพื่อนบ้าน เหตุผลเบื้องต้นของกฏข้อนี้คือไม่
ต้องการให้รบกวนชาวบ้านที่สำคัญคือไม่ต้องการให้มีเสียงปืนสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรง
ในหมู่บ้าน

สถานทีร่าชการ คือโรงเรยีน วัด ห้ามผูไ้ม่มีกิจเขา้หลงั 6 โมงเยน็ หากฝา่ฝนืจะโดน
ปรับ 500 บาท เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเหตุอันควรให้เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว เป็นการ
ป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ เช่นเข้าไปงัดทรัพย์สินลักขโมย หรือด่ืมเหล้า

ถ้ามีวัวหรือควายเขา้ไปกินหญา้ในบริเวณโรงเรียน วัด หรือสวนสาธารณะ ให้ปรับ
เจ้าของตัวละ 50 บาท เว้นแต่ว่ามันหลุดเข้าไปเองโดยที่เจ้าของมิได้ตั้งใจ เหตุผลคือป้องกัน
ไม่ให้ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในบริเวณดังกล่าวต้องถูกทำลายเสียหาย

ห้ามจับปลาในบ่อประมงและบ่อประปาของหมู่บ้าน ถ้าฝ่าฝืนจะโดนปรับโดยข้ึนอยู่
กับอุปกรณ์ท่ีใช้จับเช่น เบ็ดตกปลาปรับคันละ 600 บาท ตาข่ายหรือแหปรับ 2,500 บาท เพราะ
ความเสียหายมากกว่า โดยบ่อประปาห้ามจับปลาเด็ดขาดเพราะต้องใช้น้ำดิบเพื่อผลิตเป็น
น้ำใช้ของชุมชน ส่วนบ่อประมงจะเปิดให้จับปลา 2-3 ปีต่อครั้งตามที่คณะกรรมการฯประกาศ
เพื่อรอให้ปลาทันได้โตตามธรรมชาติเสียก่อน, ห้ามเอาสัตว์ลงไปเลี้ยงหรือดื่มน้ำในบ่อประปา
 ฝ่าฝืนโดนปรบั 500 บาท
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ห้ามเปิดเครื่องเสียงส่วนตัวตามบ้านดังเกินไป ห้ามขี่มอเตอร์ไซด์เสียงดังจน
รบกวนเพื่อนบ้านรวมทั้งการใช้ความเร็วเกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  หากมีชาวบ้านร้อง
เรียนจะถูกปรับ 500 บาท แต่กรณีที่มีการจัดงานบุญรื่นเริงที่ต้องใช้เสียงดังให้ขออนุญาต
จากผู้ใหญ่บ้านได้

ในขณะทีมี่งานสว่นรวมของชมุชน เช่น งานวดั งานโรงเรยีน งานบญุร่ืนเริง ถ้ามี
วัยรุ่นหรือชาวบ้านก่อเหตุก่อกวน จะต้องถูกปรับตามความเสียหายที่ทำให้เกิดขึ้น เช่น
ในงานจ้างมหรสพมาแสดง 25,000 บาท แล้วถูกก่อกวนจนต้องเลิกกลางคัน คนก่อเหตุต้อง
จ่ายคา่เสยีหาย 25,000 บาท

“..เราตั้งเป็นกติการ่วมกันของชุมชน แล้วเวลาเกิดเหตุจริง คณะกรรมการฯ
และตุลาการฯก็จะมาพิจารณาเป็นรายๆ ไปว่าเจตนาหรือเปล่า เรื่องไหนผ่อนปรนได้ เรื่องไหน
ยอมไม่ได้.. ถ้าใครเคยทำผิดมาแล้วทำซ้ำอีก จะโดนปรับเพิ่มขึ้น เช่น วัยรุ่นที่ขี ่มอเตอร์ไซด์
บิดเสียงดังโดนปรับไปแล้ว 500 บาทยังทำอีก ครั้งที่สองจะโดนเป็น 1,000 บาท และเพิ่ม
ข้ึนเร่ือยๆในครัง้ต่อไป..” --(ชาลี)

เงินค่าปรับทั้งหมดที่คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง ได้รับจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฏกติกาหมู่บ้าน
จะนำเข้าเป็นกองกลางเพือ่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของส่วนรวม
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ทอผา้-จักสาน หัตถกรรม บ ร ร พ บุ รุ ษ อสีาน สรา้งอาชพีชุมชนใหม่

ไม่เพียงการทำนา แต่หัตถกรรมทอผ้า จักสานไม้ไผ่และแกะสลัก หลังจากว่างฤดูกาล
เกษตรกรรมของคนอีสาน ก็สืบสานมาสู่พ่อบ้านแม่บ้านชาวบ้านใหม่ไทยพัฒนา ดังเช่น กลุ่มทอ
ผ้าไหมท่ีได้รวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน

“..เราคนอีสาน แม่เราเคยพาทำมาแต่เด็ก พอย้ายมาตั้งชุมชนใหม่ที่นี่ แม่ก็
ให้ผ้าทอติดไม้ติดมือมา.. พอปี 2525 พระราชินีเสด็จมาที่โรงเรียนร่มเกล้า หมู่บ้านคลองทราย
อำเภออรญัประเทศ ชาวบา้นอยากจะใหอ้ะไรพระองคท์า่นแตก่ย็ากจน จึงไดเ้อาผา้ทีแ่ม่ใหม้าจาก
อีสานแล้วเก็บไว้อย่างดีมาถวาย ต่อมาท่านก็ส่งคนมาที่หมู่บ้านถามว่าอยากทอผ้ากันเป็นอาชีพ
เสริมไหม เราก็บอกว่าอยาก แล้วท่านก็เอาผู้หญิงไปอบรมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนา
ลายใหห้ลากหลาย จากเดมิทีสี่ตกและมแีตล่ายเกา่ๆ ไม่กีล่าย จากนัน้กใ็หก้ี ่ฟมื หลา(ไน) เสน้ไหม
อุปกรณท์อผา้ครบเครือ่ง รวมทัง้ใหแ้บบมา 15 ลาย จึงไดเ้ริม่รวมกนัเปน็กลุม่ทอผา้สง่เขา้วงัสวน
จิตรลดา ตอนแรก 15 คน ต่อมาก็เป็น 42 คน ตอนนี้ก็มีทั้งที่ทอส่งเข้าวัง และปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมทอขายกันในนามกลุ่ม..” --(ทองร้อย กาขาว รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ
บ้านใหม่ไทยพัฒนา)

ตามหัวไร่ปลายนาของคนอีสานบ้านใหม่ฯ มีต้นไผ่ธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปพ่อแม่บรรพบุรุษ
สอนให้เก็บมาจักมาสาน เป็นลวดเป็นลาย เป็นข้าวของเครื่องใช้มีประโยชน์ในครัวเรือน วันนี้ยัง
สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วย

“..ครัง้แรกเลยปูก่บัพอ่สอนมาจากอสีาน พอวยัรุน่หนอ่ยกท็ำเปน็และทำมาเรือ่ยๆ
ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ ว่างงานเกษตรก็มาจักสานมาแกะสลัก ทำเป็นมวย(นึ่งข้าว) เป็นกระติ๊บ(ใส่
ข้าว) ไซดักปลา ไม้กวาด สุ่มไก่ กระด้ง กระต่ายขูดมะพร้าว ก็ได้ขายในหมู่ชาวบ้านด้วยกันเอง
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ทัง้ในหมูบ้่านและขา้งเคยีง ขายดเีพราะทำเปน็กนัแคไ่ม่เกนิ 10 บ้าน แตต่อ้งใชก้นัทกุบา้น เพราะ
เป็นคนอีสานต้องกินข้าวเหนียว ต้องหาปลาเหมือนกัน ตรงนี้เป็นรายได้เสริมจากนาจากไร่
ตกปีละเป็นหม่ืน..

พอปี 2547 เป็นโอกาสที่มีการส่งเสริมของราชการและกระแสที่คนหันมาใช้
ของที่เป็นงานฝีมือมากขึ้น เช่น ใช้กระติ๊บแทนปิ่นโต คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งก็เข้ามา
ส่งเสรมิใหร้วมกลุม่กนัและอบรมชาวบา้นทีส่นใจฝกึทำดว้ย และใหมี้การพฒันารปูแบบใหม่ๆ  มาก
ข้ึน ตอนน้ีขายกันใน 10 หมู่บ้านท้ังตำบล..” --(บุญศรี เครืองทอง ประธานกลุ่มจักสาน-แกะสลัก
บ้านใหม่ไทยพัฒนา)

แม้จะมีการรวมกลุ่มอาชีพกันในชุมชนอยู่บ้างแล้ว แต่คณะกรรมการชุมชนก็ยังมีความคิด
จะขยายให้ครอบคลุมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่ เช่น นอกจากทอผ้าไหมก็จะรวมเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้าย
จากที่ทำขายกันแบบกระจัดกระจายก็กลายให้เป็นร้านค้าชุมชน พัฒนาสินค้าคุณภาพออกสู่
ตลาด ด้วยแนวคิดที่ว่าปากท้องชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคลอนแคลน ถ้าสร้างความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจก็จะเป็นพลังสำคัญสร้างชุมชนเข้มแข็งอีกทาง ซึ่งชุมชนกำลังหาแนวทางและการ
สนับสนุนอยู่

ปัญหาทีค้่างคาเรือ่ง ย า เ ส พ ต ิด ก็แก้ได้ด้วยกระบวนการประชาคม

ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนาอาจจะเข้มแข็งกว่าชุมชนอีกหลายแห่ง เพราะสามารถ
หลอมรวมวิถีชีวิตชาวบ้านเข้าด้วยกันโดยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม สามารถจัดการกับ
ความขัดแย้งระหว่างกันโดยระบบตุลาการอาวุโส สามารถรักษาระเบียบพื้นฐานชุมชน
โดยกตกิาหมูบ้่าน สามารถรวมกลุม่อาชพีสร้างงานใหกั้บคนในชมุชนได ้แต่สำหรบัปัญหา
ยาเสพติดแล้วพวกเขายอมรับว ่าย ังเป ็นเร ื ่องหนักอกที ่ส ุดซ ึ ่งย ังไม ่สามารถหา
ทางออกได้



“..20 ปีก่อน ตอนนั ้นเป็นเฮโรอีนแต่ยังไม่เยอะ พอต่อมาเป็นยาบ้าและ
ไม่ใช่เม็ดละ 10-20 บาทเสพในหมู่พวกขับรถสิบล้อ แต่มันแพร่ระบาดมาถึงชาวบ้านโดย
เฉพาะเยาวชนเรา พวกที่ติดก็จะไปหาซื้อมาจากข้างนอกแถวตาพระยา อยากเสพสัก 2 เม็ดก็จะ
เอามา 5 เม็ด อีก 3 เม็ดขายเอากำไรให้เพื่อนๆ ในชุมชน บางคนติดขนาดเมาอาละวาดพัง
บ้านตัวเอง คุ ้มคลั ่งจะเผาปั ๊มหลอดชุมชน กระทั ่งเสียสติหรือเป็นบ้าจนต้องส่งเข้าสถาน
บำบัด วัยรุ่นติดขนาดไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เชื่อคนให้ยา ใช้ให้ไปทำผิดกฏหมายอะไรทำหมดเช่น
ตัดไม้เถ่ือนในป่า...” --(อนุชา)

ปี 2545 บ้านใหม่ไทยพัฒนาถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน ชาวบ้านพยายามแกไ้ขปัญหากนัเอง เช่น จัดตรวจเวรยามเฝา้ระวังในหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ค่อยได้
ผลเท่าไรเพราะผู ้กระทำผิดมักรู ้ตัวก่อนเสมอ แต่ก็ไม่รู ้จะทำอะไรมากไปกว่านี ้เป็นสภาพที่
“รู้อยู่เต็มอกแต่ทำอะไรไม่ได้”  เพราะ 1.เกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้าซึ่งแม้จะมีเพียงรายเดียวแต่
ก็มีเส้นสายพวกนักเลง  2.ไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อน  3.ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจาก
ภายนอก

“..ปี 2547 มีวิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส.โดยดาบวิทยาและสถานีตำรวจ
ภูธรบ้านทับใหม่เข้ามาแนะนำให้พวกเราทำประชาคมชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เราก็รับเลยเพราะอยากจะแก้ปัญหาอยู่แล้ว และชาวบ้านก็มีความพร้อมเรื่องร่วมแรงร่วมใจ
กันมาก่อน แต่ก็พาไปดูงานข้างนอกหลายครั้งกว่าเราจะกลับมาทำได้ ปัจจุบันเราทำประชาคม
ทุกวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งไม่เพียงเรื่องยาเสพติด แต่เกี่ยวกับกติกาต่างๆ ของหมู่บ้านด้วย กลุ่ม
ผู้อาวุโสก็มาร่วมในคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเป็นฝ่ายปกครอง และยังมีบทบาทเหมือนเดิม..
อย่างเวลาเจอคนเมายาถือมีดอาละวาด คณะกรรมการก็จะค่อยๆเข้าไปพูดคุยให้สงบลง
หรือเด็กวัยรุ่นบางคนถูกจับเรื่องขับรถไม่มีใบขับขี่ เราก็จะเข้าไปว่ามีอะไรให้ผู้ใหญ่ช่วยไหม
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มันก็จะดีขึ ้นเพราะอาศัยการใช้ความดี คือ คุยดีคิดดีทำดี และให้โอกาสกัน ซึ ่งตรงนี ้ก ็
เป็นพื้นฐานของหมู่บ้านอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น เวลาควายหาย คนทั้งหมู่บ้านก็จะช่วยกัน
ออกตามหา คือเราอาจจะขัดแย้งกันบ้างเวลามีเลือกตั ้งท้องถิ ่น แต่โดยทั ่วไปเวลามีอะไร
เราช่วยเหลือกัน..” --(อนุชา)

กระบวนการประชาคมและแนวทางสันติวิธี เข้ามาช่วยหนุนเสริมความเข้มแข็ง
เดิมโดยเติมเต็มส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของชุมชนด้วย  1. ในแง่บทบาทของ ป.ป.ส.ที่เป็น
หน่วยงานราชการด้านการปราบปรามยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการซึ่งเป็นตำรวจ
สามารถสรา้งความกริง่เกรงกบัผู้กระทำผดิได้ในท ี 2. ในแงก่ระบวนการประชาคม คือแม้
ว่าชุมชนจะมรีะบบเดิมของตน แตก่ารขึน้ศาลกจ็ำกดัว่าต้องมโีจทกม์จีำเลยเสยีกอ่น ส่วน
กติกาหมู่บ้านก็ไม่ได้บัญญัติไว้ครอบคลุมทุกเรื่องรวมทั้งยาเสพติด ทว่าเวทีประชาคม
สามารถหยิบยกทุกปัญหามาพิจารณาได้

“..ผลดอีีกอยา่งคอื ปัญหาซึง่เขา้ทีป่ระชมุประชาคม จะทำใหค้นผดิและครอบครวั
อับอาย จนหลายคนต้องเปลี ่ยนพฤติกรรมกลับตัวเสียใหม่ อย่างเช่น ครอบครัวหนึ ่งทำ
ตัวขวางกับคณะกรรมการทุกเรื่อง และมีลูกชายเกเรติดยา วันหนึ่งบวชลูกชาย ล้มวัวเป็นตัว
ไม่มีใครไปกิน เดินแห่นาคมีแต่ญาติพี่น้องไม่กี ่คน  เพราะประชาคมเรามีมติอย่างนั้น เป็น
มาตรการทางสังคมอย่างสันติวิธี ผลคือเดี ๋ยวนี้เขากลับใจได้แล้วมาช่วยทุกอย่างทั้งเงินทั ้ง
การเข้าร่วมกิจกรรม..”--(อนุชา)



ปัจจุบันนอกจากแก้ปัญหายาเสพติดได้แล้ว ชาวบ้านหลายคนยังสามารถเลิกเหล้าเลิก
บุหรีไ่ด ้ เมือ่กอ่นเวลาลงแขกเอาแรงชว่ยงานสว่นรวมกนัตามวฒันธรรมอสีาน จะขาดเหลา้เสยีมไิด้
ตอนนี้ถึงมีขวดเหล้ามาตั้งกลางวงก็ไม่ค่อยมีใครอยากกิน คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านใหม่
ไทยพัฒนาบอกว่าปัญหายาเสพติดก็ยังไม่ถึงกับหมดไปมีประปรายคือวัยรุ ่นดมกาว ส่วน
ยาบ้ารับรองว่าไม่มีแล้ว ปัญหาอื่นๆ ก็เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ชาวบ้านจัดการกันได้แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป

นั่นเพราะบ้านใหม่ไทยพัฒนา ได้ผสมผสานระบบตุลาการศาลชุมชน-กฏกติกา
หมู่บ้าน-วัฒนธรรมเอื้ออารีของชาวอีสาน เข้ากับรูปแบบประชาคม เพื่อนำพาชุมชนไป
สู่เส้นทางความเข้มแข็งท่ีย่ังยืนย่ิงข้ึน .
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านใหมไ่ทยพฒันา

คณะตุลาการจะมี 5 คน เป็นผู้อาวุโสทั้งหมด ที่ต้องเป็นผู้อาวุโสเพราะชาวบ้านเคารพ
ศรัทธา และเวลาคนสูงอายุสอนคนที่อายุน้อยกว่าก็มักจะเชื่อฟังมากกว่าคนรุ่นเดียวกันหรือ
อ่อนกว่าซ่ึงมีอคติหรือท่าทีต่อกันได้ง่าย..

..หลักการของระบบตุลาการศาลหมู่บ้านนี้ก็คือ ทุกประเด็นปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ควรจะแก้ไขโดยชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถทำได้จึงส่งต่อไปยัง
ระบบกฏหมายรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน่ันเป็นศาลเต้ียแต่อย่างใด เพราะทำอย่างมีระบบ..

..นอกจากจะมีการไต่สวนตามกระบวนความ มีลายลักษณ์อักษรลงในสมุดบันทึกยอม
ความที่พิเศษสำหรับชาวบ้านคือมันศักดิ์สิทธิ์กว่าสัญญาซื้อขายที่ดิน และมั่นใจได้มากกว่า
ทะเบียนสมรส เพราะคนทัง้ชุมชนรู้เห็นเป็นใจ..

ถ้าผู้ใดยิงปืนกลางหมู่บ้านโดยไม่มีสาเหตุอันควร จะโดนปรับนัดละ 500 บาท.. เหตุผล
เบื้องต้นของกฏข้อนี้คือไม่ต้องการให้รบกวนชาวบ้าน และที่สำคัญคือไม่ต้องการให้มีเสียงปืนใน
หมู่บ้านอันเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรง
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

จ า ง ว า ง



“ชุมชน จ า ง ว า ง ”
กว่าจะเป็นหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน

“..ใบกระท่อมสด น้ำโค๊ก ยากันยุงขด ยาแก้ไอน้ำดำ เอามาปั่นรวมกัน ทิ้งไว้
ใหต้กตะกอนแลว้เอาไปกนิ แทนยาบา้ไดเ้ลย ออกฤทธิเ์หมอืนกนัแตห่มดฤทธิเ์รว็กวา่ หรอืยาพารา
2-3 เม็ด แทนที่จะใส่ปากแล้วดื่มน้ำตาม กินแก้ไข้ลดปวด แต่กลับเอาไปใส่ฟรอยด์จากซอง
บุหรี่แล้วเอาไปลนสูบเอาแต่ควัน ตอนนี้ยาบ้าแพงเม็ดละ 200-300 บาท คนติดที่ไม่มีเงินซื้อ แต่
เขาก็หาวิธีทดแทนจนได้ มาสูบมากินพวกนี้แทน ประยุกต์เอาจนได้ ยาลดความอ้วนก็ยังใช้ได้..

ยาเสพติดมีกว่า 300 ชนิด แต่ชาวบ้านรู้จักไม่ถึง 30 ชนิด แล้วจะทำหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดได้อย่างไร ถึงขึ้นป้ายเป็นหมู่บ้านปลอดยา มีขั้นตอน 7-8 อย่างที่ราชการมา
บอกให้ จริงๆ มันก็ไม่เป็น แต่การทำชุมชนเข้มแข็งนั้นทำได้โดยไม่ต้องรอให้ปลอดยาเสพติด
การทำประชาคมยกมือรับรองครัวเรือนปลอดยา ประชุมไปหัวเราะไปไม่เครียดไม่ทะเลาะกัน แต่
ทำได้เรื ่อยๆ ต่อเนื่อง การรับรองครัวเรือนก็อาจจะหลุดไปบ้าง(ผิดพลาดบ้าง) แต่ทำหลายๆ
คร้ังก็จะพัฒนาข้ึนถูกต้องข้ึนเร่ือยๆ..

ไม่ต้องถึงกับปลอดยาเสพติดทั้งหมู่บ้านหรือไม่ได้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
แต่เป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยจากยาเสพติด เพราะปลอดยาคือปลอดทั้ง 300 ชนิด แต่ปลอดภัย
คืออยู่ในระดบัท่ีชุมชนสามารถควบคมุได้ รวมถึงการจดัการปญัหาอืน่ๆ ได้ด้วยชุมชนเอง ทำอยา่งนี้
ได้จึงเรียกว่าชุมชนเข้มแข็ง..” --(ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก)

ทุกวันที่ 15 ของเดือน ชาวบ้านจางวางจะมารวมกันที่ศาลาประชาคมที่ทำการกองทุนแม่
ของแผ่นดินประจำหมู่บ้าน เพ่ือทำการยกมือรับรอง-ไม่รับรองครัวเรือนปลอด-ไม่ปลอดยาเสพติด รวม
ทั้งหยิบยกสารพันปัญหาส่วนรวมของชุมชนมาร่วมเสนอร่วมถกหาทางออก กระทั่งนานากิจกรรม



สาธารณะ โครงการของหมูบ้่านท่ีต้องการให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ร่วมรับรู้-ร่วมคิด-ร่วมทำ
และเกอืบทุกคร้ัง จะมีทหารจาก ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กองอำนวยการรกัษาความ

ม่ันคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 (ชพส.1302 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) เขา้ร่วมสังเกตการณแ์ละ
เป็นสักขีพยาน รวมทั้งมีวิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส. แวะเวียนมาบอกกล่าวเล่าสู่สถานการณ์
ยาเสพติดใหม่ๆ แนวคิด แนวทาง และประสบการณ์การพัฒนาจากต่างหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งบ้านจางวาง

ทำความรูจั้กชุมชน ช า ย แ ด น ตะวนัออกบา้นจางวาง

บ้านจางวาง หมู ่2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่น้ำร้อน จังหวัดจันทบรีุ มีอาณาเขต
ชุมชนทศิเหนอืจรดบา้นโพธิ ์หมู ่1 และบา้นคลองบอนหมู ่4 ตำบลหนองตาคง, ทศิใตจ้รดบา้นเสมด
หมู ่ 9 ตำบลหนองตาคง และบา้นซบัประเมนิ หมู ่ 9 ตำบลโปง่นำ้ร้อน, ทิศตะวนัออกจรดบา้นโพธิ์
หมู่ 1 ตำบลหนองตาคง ส่วนทิศตะวันตกจรดบ้านนาสนาดก์ หมู่ 3 ตำบลหนองตาคง ลักษณะ
ภูมิประเทศของชมุชน ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับกับเนินเขา เน้ือท่ีท้ังหมด 7,666 ไร่ แบ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย
506 ไร่, พื้นที่เกษตร 3,948 ไร่, ที่ดินสาธารณะ 3,210 ไร่, พื้นที่ป่าสาธารณะ 1,960 ไร่และ
แหล่งน้ำสาธารณะ 30 ไร่ มีคลองพระพทุธหรือคลองทรายขาวซึง่มีน้ำไหลผ่านตลอดทัง้ปี มีถนนสาย
3191 เป็นถนนสายหลกัและมถีนนลกูรังตัดผ่านเขา้พ้ืนท่ี

ตามคำบอกเล่าจากอดีตผู้นำอาวุโสของชุมชนถึงเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานและชื่อ
หมูบ้่าน ทำใหรู้้ว่าบ้านจางวางเปน็ชุมชนเกา่แกอ่ายรุ่วม 400 กว่าปี เพราะกอ่ต้ังมาต้ังแต่
พ.ศ.2100 ซ่ึงแตด้ั่งเดิมมผู้ีปกครองหมูบ้่านเรยีกวา่ “จางวาง” กระทัง่ตอ่มาในรชัสมัยพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 มีการจดัรปูแบบการปกครองใหมใ่หเ้ปน็หมูบ้่าน และ
มี “ผู้ใหญ่บ้าน” แทน แต่คำว่า “จางวาง” ก็ถูกนำมาใชเ้ป็นช่ือหมู่บ้าน

ปัจจุบันประชากรบา้นจางวาง 562 คน เป็นหญิง 270 และชาย 292 คน ซ่ึงส่วนใหญมี่อาชีพ
ทำสวนลำไย, รองลงมาคอืทำไรมั่นสำปะหลงั และทำนาปลกูขา้ว นอกจากนัน้กมี็การเลีย้งปลาดกุ
เลี้ยงไก่ กบ หมูหลุม และรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านจางวางส่วนใหญ่มีการตั้งบ้านเรือนใกล้ชิดกันเป็น
กลุม่กอ้น และมบ้ีางทีส่ร้างบา้นกระจดักระจายอยูใ่นพืน้ทีเ่กษตรของตน นอกจากคนพืน้ถิน่ดัง้เดมิ
ส่วนใหญ่ บ้านจางวางยงัมีพลเมืองต่างด้าวคือชาวเขมรอพยพมาอาศยัอยู่ด้วยเป็นชนกลุ่มน้อย
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ความที่เป็นชุมชนเก่าแก่ จึงอยู่กันแบบสังคมเครือญาติที่เอื้ออาทรกัน และยังคงสืบทอด
วัฒนธรรมทีดี่งามไว ้เช่น งานบญุงานประเพณต่ีางๆ อาท ิแขง่เรอืท่ีฝายนำ้ล้น ข้ึนเขาทำบญุทีส่ำนกั
สงฆ์ มีการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในรูปแบบการระดมหุน้และปันกำไรแก่สมาชิก มี
การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ร่วมกันทำความสะอาดฝายของชุมชน มีกิจกรรมกระชับ
ความสามัคคีได้แก่ การแข่งขันกีฬาระหว่างคุ้มบ้าน การประกวดคุม้บ้าน

“ซ้ือคลอ่งเสพงา่ยทัง้ฝ่ัง ไ ท ย ฝ่ัง เ ข ม ร ” ปัญหายาเสพตดิจางวาง

บริเวณบา้นโดง ตำบลบงึรงั อำเภอกอ๊มเรยีง จังหวดัพระตะบอง ของกมัพชูาซึง่มพีรมแดน
ติดกับจุดผ่านแดนถาวรบา้นแหลม ตำบลเทพนมิิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีของไทย เป็นท่ี
ต้ังของกลุม่นักคา้ยาเสพตดิชาวกมัพูชา ซ่ึงมีท้ังคนซือ้มารับถึงทีห่รือคนขายนำไปสง่ให ้มีจุดนำสง่ที่
สำคัญคือโรงแรมซินคิม บ่อนคาสิโน ร้านคาราโอเกะ และยังส่งให้กลุ่มนักค้ายาเสพติดชาวไทยซึ่ง
ลักลอบนำเข้ามาทั้งตามช่องทางจุดผ่านแดนถาวรและตลอดแนวชายแดนส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับ
ผู้เสพตามแนวชายแดน และส่วนใหญส่่งผ่านตอ่ไปยังอำเภอเมอืงจันทบุรี ระยอง ชลบุรี

“..เรื่องยาเสพติดที่รุนแรงมากคือตอนปี 2545 เด็กในชุมชนติดกันหลายคน เพิ่ม
จากทีเ่คยมเียอะมาก เฉพาะทีเ่ปิดเผยตวัก ็14 คน และปรมิาณการเสพกเ็ยอะถงึขนาด 20 เม็ดตอ่
คนตอ่วัน เพราะเสพกนัจนดือ้ยาแลว้ และตอนนัน้ยาบา้มนัยงัไม่แพงแคเ่มด็ละ 25 บาท พอมนัแพง
ขึ้นเป็นเม็ดละ 80 และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเข้มมากขึ้น พวกติดยาก็ออกไปซื้อที่ฝั่งเขมร เพราะ
ที่นั่นถูกกว่าขายกันเม็ดละ 35-40 บาท ซื้อที่นั่นและสูบกันที่นั่นเลย เสร็จแล้วค่อยกลับมาบ้าน
ทีน้ีเจ้าหน้าท่ีจะจับก็ไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐานอะไร..”--(คณะกรรมการชุมชนบ้านจางวาง)

สภาพที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนและยังเป็นทางผ่านของยา คือปัจจัยหลัก
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านจางวาง ทำให้หาซื้อ-หาเสพได้ง่าย ในช่วงที่สถานการณ์
ยาเสพติดของชุมชนมีความรุนแรง ยาบ้าและกัญชาได้แพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานและวัยรุ ่น
โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพืน้ท่ีเป็นผู้ค้าหรือส่งต่อ
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เม่ือตระหนักถึงภัยท่ีคุกคามเข้ามาสู่ชุมชนอย่างใกล้ชิด การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชาวบ้านจางวางจึงเร่ิมข้ึน เร่ิมจากชาวบ้านเตือนชาวบ้าน แกนนำเตือนลูกบ้าน แต่ก็มีเสียงสะท้อน
กลับทำนองวา่ “เอาลูกตัวเองใหดี้ก่อนจะไปบอกลูกคนอ่ืน” ต่อมาชุมชนได้ประสานกบัโรงพยาบาล
โป่งน้ำร้อน นำผู้ค้า-ผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการอบรมและบำบัดรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตาม “โครงการครอบครวัสีขาว” ท่ีวัดบ้านนาสนาดก ์ ซ่ึงก็ได้ผลบางส่วน

“..ตอนนั้นคุณหมอศันศนีย์ จากโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กับผู้กองสุรพล จาก
กอ.รมน. ชวนชุมชนเข้าร่วมโครงการคลีนิคฟ้าใส เพื่อให้ผู้สมัครใจเข้าร่วมบำบัดยา ก็ได้ผลแต่
แค่ครึ่งเดียว เพราะเด็กที่ไปเลิกได้ที่คลีนิค พอกลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมที่บ้าน เจอเพื่อนใน
หมู่บ้านเราและหมูบ้่านข้างเคียง ก็ชวนกันไปติดอีก..” --(คณะกรรมการชุมชน)

ประชาคมชมุชนเขม้แขง็ เสรมิแรง แ ก้ ไ ข ปัญหาชมุชน

กระทั่งชาวบ้านจางวางได้ดำเนินกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก ชพส. 1302, โรงพยาบาลโปง่น้ำร้อน และชุดมวลชนสมัพันธ ์สถานตีำรวจ
ตำบลบ้านแปลง มีการสรา้งกลไกหลกัคอื “คณะกรรมการชมุชนเขม้แขง็” และ “สภาผูน้ำ
ชุมชน” ซึ่งเป็นศูนย์รวมการระดมความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน มีการทำประชาคม
รับรองครวัเรือนทกุเดอืน, มกีารชว่ยเหลอืบำบดัรักษาใหก้บัผูเ้สพทีส่มคัรใจละเลกิ, มกีาร
จัดเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด(ในอัตรากรรมการ 1 คนต่อชาวบ้าน 3 ครัวเรือน), มี
การป้องกันไม่ให้ผู้เคยค้ากลับไปค้าอีก-ป้องกันผู้เคยเสพไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ-ป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นผู้เสพหรือผู้ค้ารายใหม่ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของชุมชนจางวาง
จึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีผู้เสพยาออกมาแสดงตัวยอมรับกับชุมชนและผ่านการบำบัดของทาง
ราชการจำนวน 12 คน

“..วิทยากรก็มาแนะนำกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตอนเราทำแรกๆ ก็ตั้ง
เป็นกฏระเบยีบข้ึนมา คือข้ันแรกตักเตือน ข้ันต่อไปเป็นมาตรการทางสงัคม เช่น ไม่คบค้าสมาคม ตัด
น้ำตัดไฟ มาติดต่อราชการก็ไม่ให้ความร่วมมือด้วย แต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้เพราะคนที่ติดยาเขาเดิน
มาขอเลิกเอง ตอนนั้นมีคนหนึ่งในกลุ่มเขาโดนฆ่าตาย เขาเลยกลัว ประกอบกับมีการส่งตัวไป
บำบัดในคลีนิคฟ้าใส ใช้เวลานานพอควรคือประมาณ 2 ปี คนที่ติดก็เลิกได้ เราก็ทำพิธีรับขวัญ
พวกเขากลบัสู่ชุมชน..” --(คณะกรรมการชมุชน)
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เดิมรูปแบบการปกครองของชมุชนนัน้รวมศนูย์อยู่ท่ีผู้ใหญ่บ้าน แต่เม่ือชาวจางวาง
ได้ร่วมกันทำกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ก็เปลี่ยนเป็นแบบกระจายอำนาจเพื่อให้ดูแลกัน
ได้อยา่งท่ัวถึงและชาวบา้นมส่ีวนร่วมมากขึน้ โดยแบง่การปกครองออกเปน็ 6 คุ้มบ้าน ซ่ึง
แต่ละคุ้มก็จะมีหัวหน้าและกรรมการคุ้ม, มีสภาผู้นำชุมชน 28 คน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าแต่
ละคุ้มและหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, มีคณะ
กรรมการชุมชนเข้มแข็ง 53 คน ประกอบไปด้วยสภาผู้นำชุมชนและกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวัง
หรือกรรมการแต่ละคุ้มบ้าน

นอกจากเรื่องยาเสพติด กลไกประชาคมชุมชนเข้มแข็งบ้านจางวางยังเป็นที่พูดคุยปัญหา
ต่างๆ ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการขาดความสามัคคี หนี้สินชาวบ้าน ราคาผลผลิตตกต่ำ กระทั่ง
การทิ้งขยะไม่เป็นที่ และช่วยกันระดมหาทางออก เช่น จัดงานรวมพลคนรักจางวาง จัดกีฬาเชื่อม
สามัคค ีส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง จัดหาเตาเผาขยะเพิม่ข้ึน..

“..เช่น มีร้านคาราโอเกะในชุมชนส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านค่ำคืนเป็นประจำ
และยังเป็นแหล่งมั ่วสุมของวัยรุ ่น หัวหน้าแต่ละคุ ้มก็มาระดมความคิดเห็นกันในสภาผู ้นำ
เพื่อหาทางออก แล้วก็ใช้วิธีเชิญเจ้าของร้านมาไกล่เกลี่ยพูดคุยกับคณะกรรมการ  เชิญเจ้าหน้าที่
ตำรวจมาเป็นสักขีพยาน ให้เขาลดเสียงดังลง และให้กรรมการหมู่บ้านคอยติดตามดูแลวัยรุ่น..”
--(คณะกรรมการชมุชน)

สัญญา ป ร ะ ช า ค ม ตา้นยาเสพตดิประจำหมูบ้่าน

ด้วยเจตนารมย์ที่แน่วแน่ของชาวบ้านจางวางที่จะหยุดยั้งปัญหายาเสพติดในชุมชนอัน
เปน็ตน้เหตใุหสั้งคมหมูบ้่านเสือ่มลง  พวกเขาจงึรว่มกนักำหนด  “คำมัน่สัญญาของประชาคม” ..

1.  หา้มผลติ จำหนา่ย เสพยาเสพตดิในหมูบ้่านเดด็ขาด
2.  ให้ถือว่ายาเสพตดิทุกประเภทคอืศัตรูของสมาชิกทุกคนในหมูบ้่าน
3.  ผู้จำหน่ายยาเสพตดิให้ถือว่าเป็นบุคคลท่ีเป็นภัยต่อสังคมในหมู่บ้านอย่างร้ายแรง
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และกำหนดเปน็ “มาตรการหมูบ้่านต่อต้านยาเสพติด” ได้แก่..
1. สมาชิกทุกคนในหมูบ้่านจะไม่คบค้าสมาคมเกีย่วข้องกับผู้ผลิต จำหน่าย หรือเสพยา
2. การยอมรับผู้เสพยาให้กลับเข้าสู่สังคมหมู่บ้าน จะกระทำเมื่อผู้เสพสำนึกตนและคิดจะ

เลิกยาเสพติด โดยการยอมรับตนเองว่าเป็นผู้ป่วยและจะเข้ารับการบำบัดรักษา
3. ใช้ระบบคุ้มและคณะกรรมการคุ้ม ในการสอดส่องเฝ้าระวังปัญหาของชุมชน และ

หากพบว่าครอบครัวใดข้องแวะกับยาเสพติดทุกประเภท ในครั้งแรกจะถูกคณะกรรมการ
หมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน และหากกระทำผิดในครั้งที่สอง ก็จะถูกลงโทษจากสังคมชุมชน
โดยตัดน้ำประปา-ตัดไฟฟ้าในครัวเรือน, ตัดเงินช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งจากกองทุนของ
ชุมชนเองและโครงการพฒันาต่างๆท่ีเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชนยังมีมติให้ยึดบัตรรับรองสิทธิ
ด้านการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 6 เดือนหรือจนกว่าจะสำนึกผิดกลับใจ และเมื่อกระทำ
ความผิดในคร้ังท่ีสาม ชุมชนก็จะส่งให้เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

นอกจากมาตรการต้านยาเสพติดแล้ว ชาวจางวางยังได้ตกลงใจที่จะยึดถือ “มาตรการ
หมู่บ้านในการเสริมสร้างและจัดระเบียบชุมชน” อาทิ เช่น..

ประชาคมหมู่บ้านจะร่วมมือกันต่อต้านสิ่งมอมเมาและอบายมุขต่างๆในชุมชน, ห้ามยิง
ปืนในหมูบ้่านเดด็ขาด ผู้ฝ่าฝนืจะถกูปรบั 200 บาท และพจิารณาดำเนนิมาตรการทางสงัคมตอ่ไป,
ห้ามขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังภายในหมู่บ้าน, หากมีเรื่องทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน คู่กรณีจะต้อง
ผ่านการไกล่เกล่ียรอมชอมจากคณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทของหมู่บ้านก่อน

การประชุมประชาคมถือเป็นหน้าที ่ของทุกครัวเรือน เพราะเป็นเวทีที ่จะร่วมคิดร่วม
ทำเพื่อประโยชน์สุขของสังคมชุมชนอันส่งผลถึงชาวบ้านทุกคน ดังนั้นหากครอบครัวใดไม่เข้า
ร่วมประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบจะถูกปรับเป็นเงินจำนวน 50 บาท (สมทบเข้ากองกลาง
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน) และหากไม่ร่วมประชุมประจำเดือนสองครั้งติดต่อกัน ประชาคมมีมติให้ตัด
สิทธิการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน และจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ

แผนรักษาความ ป ล อ ด ภั ย ชุมชนชายแดนบา้นจางวาง

แม้ว่าระดับความรุนแรงของปัญหาจะลดน้อยลง เพราะยาบ้ามีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงเม็ด
ละ 100-300 บาท และชาวบ้านได้ร่วมกันทำกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต่อสู้กับยาเสพติด ทำให้
จำนวนผู้ค้าและผู้เสพลดลง แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะกลุ่มผู้ค้า-ผู้เสพ ได้เปลี่ยนจากผู้ใช้แรงงาน
มาเป็นวัยรุ่น อีกทั้งชุมชนยังอยู่ใกล้ชายแดนซึ่งเป็นแหล่งพักยาและยังเป็นทางผ่านของยา ดังนั้น
ชาวจางวางจึงต้องเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ปัญหาอื่นๆ เช่น การลักขโมย การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ซึ่งไม่เพียงเป็นปัญหา
ของชุมชน แต่ยังเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงถึงความม่ันคงของประเทศโดยรวม
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ชุมชนจางวางจึงได้วาง “แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย” ของหมู่บ้านขึ้น โดย
จัดตั ้งเป็น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ้านจางวาง ซึ ่งประกอบไปด้วยชุดรักษาความ
ปลอดภัยทั้ง  6 คุ้มบ้าน (ชุดละ 4-6 คน ซึ่งแต่ละคุ้มบ้านก็จะสับเปลี่ยนกำลังกันเองภายในคุ้ม)
และได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอโป่งน้ำร้อน,
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแปลง, อำเภอโป่งน้ำร้อน

ภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคือการตั้งจุดตรวจ-ลาดตระเวน-
และเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยมอบหมายให้คุ้มโชคมหาราษฎร์ ตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทาง
เข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้ใกล้ฝายน้ำล้น, คุ้มโชคสามัคคี ตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางเข้า
หมู่บ้านด้านทิศเหนือ, คุ้มโชคสันติชัย ตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวันตก, คุ้มโชคชัยวัฒนา ตั้งจุดตรวจบริเวณหาดละมุง, คุ้มพรพิทักษ์ศิลป์และคุ้ม
โชคอนนัตชัย เป็นสายตรวจรว่มกับผู้ใหญ่บ้านคอยเฝา้ระวังตามเส้นทางและพืน้ท่ีน่าสงสัย
ต่อการกระทำผิดกฏหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบบุคคลต้องสงสัย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจางวาง
ก็จะเข้าไปทักทาย ซักถามวัตถุประสงค์การเข้ามาในหมู่บ้าน และขอทราบชื่อที่อยู่ หากพบว่ามี
พิรุธก็จะแสดงความบริสุทธิ์ใจตามหน้าที่เพื่อขอเข้าตรวจค้น เช่น อาวุธ บัตรประจำตัวประชาชน
และกรณท่ีีมีเหตุการณ์สำคัญก็จะร้องขอกำลงัสนับสนุนจาก สภต.บ้านแปลง, อ.โป่งน้ำร้อน

เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและเพื่อเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน จึงมีการพัฒนาเป็น
“ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านจางวาง” และ “เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งชายแดน”  กระทั่งได้รับ
พระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกองทุนยาเสพติดรวมถึงต่อยอดการพัฒนา
ด้านต่างๆของหมูบ้่าน
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กระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็งในแต่ละหมู่บ้าน อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียดวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพสังคมวัฒนธรรมแต่ละแห่ง ชุมชน

บ้านจางวางก็เป็นอีกตัวอย่างของหมู่บ้านชายแดนซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะของตน โดยเฉพาะมาตรการทาง
สังคมและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้น แต่ทั้งนี้สิ่งที่ชุมชนเข้มแข็งทุกแห่งมีเหมือนกันคือ
ความตระหนกัถึงปัญหาและเหน็ความจำเปน็ท่ีจะต้องร่วมกันพัฒนาชุมชนของตน .
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านจางวาง

การประชุมประชาคมถือเป็นหน้าที่ของทุกครัวเรือน เพราะเป็นเวทีที่จะร่วมคิดร่วมทำเพื่อ
ประโยชน์สุขของสังคมชุมชนอันส่งผลถึงชาวบ้านทุกคน ดังนั้นหากครอบครัวใดไม่เข้าร่วมประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบจะถูกปรับเป็นเงินจำนวน 50 บาท และหากไม่ร่วมประชุมประจำ
เดือนสองครั้งติดต่อกัน ประชาคมมีมติให้ตัดสิทธิการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน และจะไม่ให้ความ
ช่วยเหลอืใดๆ...

ครอบครัวใดข้องแวะกับยาเสพติดทุกประเภท ในครั้งแรกจะถูกคณะกรรมการหมู่บ้านว่า
กล่าวตักเตือน และหากกระทำผิดในครั้งที่สอง ก็จะถูกลงโทษจากสังคมชุมชนโดยตัดน้ำประปา-
ตัดไฟฟ้าในครัวเรือน, ตัดเงินช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งจากกองทุนของชุมชนเองและโครงการ
พัฒนาต่างๆ ที่เข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชนยังมีมติให้ยึดบัตรรับรองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเป็น
เวลา 6 เดือนหรือจนกว่าจะสำนึกผิดกลับใจ และเมื่อกระทำความผิดในครั้งที่สาม ชุมชนก็จะส่ง
ให้เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองดำเนินการตามกฏหมายตอ่ไป..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

ค ล อ ง แ ส ง



เพาะต้นกล้ารักษาผืนป่าแห่งชีวิต

ท่ี ค ล อ ง แ ส ง
จิตสำนึกชุมชนคนเข้มแข็ง

“..สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนคลองแสงไม่ได้รุนแรงมาก เพราะส่วนมากจะ
ออกไปมีปัญหาที่อื่น แต่การที่พวกเราร่วมกันทำโครงการชุมชนเข้มแข็งนี่ถือเป็นการตัดไฟเสียแต่
ต้นลม ที่สำคัญก็คือพอเราป้องกันปัญหายาเสพติดได้แล้ว เราสามารถต่อยอดเป็นการรวมกลุ่ม
อนรัุกษป่์า ทำปา่ชมุชนเพือ่ชีวติของพวกเรา  มันมปีระโยชนค์อื 1. อนรัุกษส์ภาพแวดลอ้มทีด่เีอาไว้
โดยการฟืน้ฟูและเพิม่พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ให้มากขึน้  2. ปัญหาเรือ่งความยากจนและปากทอ้งชาวบา้น
คือคนที่ว่างงานก็ยังมีผืนป่ารองรับให้ไปหาเก็บกินเก็บขายได้ และต่อไปก็สามารถพัฒนาเป็น
การรวมกลุม่สร้างอาชพีของชมุชนได้ในอนาคต  3. สามารถดงึเอาขนบธรรมเนยีมวิถีท่ีดีงามของคน
กับป่าท่ีบรรพบุรุษให้ไว้กลับคืนมา..” --(วิเชียร เอกนิกร ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองแสง)

รูปแบบการต่อสู้เพื่อทรัพยากรแห่งชีวิตของชาวคลองแสง คือความพยายามที่จะ
ทำให้ผืนป่ายังคงเป็นบ้านท่ีสมบูรณ์ของพวกเขา พยายามทำให้วิถีชีวิตด้ังเดิมอันรักสงบและ
สงบสุขหวนคนืมา โดยนำกระบวนการเสรมิสร้างชุมชนเขม้แขง็ในการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดมาต่อยอดพัฒนา เร่ิมจากการทำประชาคมเลือกปัญหาทรัพยากรท้องถ่ินข้ึนมาแก้ไข
ไปกระท่ังกระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการรักษาป่าชุมชน

บริบทชุมชนคน กุ ล า ฌ อ ง แหง่คลองแสง

บ้านคลองแสง หมู ่3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบอ่ไร่ จังหวัดตราด เป็นชุมชนขนาด



50ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ และภูเขา
อากาศรอ้นชืน้ฝนตกชกุตลอดป ีมีพืน้ทีป่่าสมบรูณป์ระมาณ 9,375 ไร่ ป่าเสือ่มโทรมทีก่ำลงัฟืน้ตวั
6,250 ไร่ และพื้นที่ปลูกป่าของสวนป่าประมาณ 3,125 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
ของชาวบา้น จำนวนประชากรทัง้หมด 140 ครัวเรอืน 575 คน เป็นหญงิ 354 คน และชาย 221 คน

ประวัติความเป็นมาของชุมชน ตามคำบอกเล่าของบรรดาผู้อาวุโส ทำให้ทราบว่า
หมู่บ้านเดิมน้ันเรียกว่า “บ้านชุมแสง” ตามช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึงซ่ึงมีลำต้นและใบขนาดเลก็ สูงประมาณ
6-8 เมตร มีผลคล้ายมะกอกพื้นบ้าน คือ “ต้นชุมแสง” ชอบขึ้นตามริมน้ำและพื้นที่ชุ่มชื้น โดย
มักมหีิง่หอ้ยมาเกาะอาศยัในเวลาคำ่คนืจงึเรอืงแสงระยบิระยบัสวยงาม เนือ่งจากตน้ชมุแสงนัน้ขึน้
อยู่มากมายทั่วไปตามแนวคลองของหมู่บ้าน คนสมัยนั้นจึงเรียกคลองนี้ว่า “คลองชุมแสง” และ
เรียกหมู่บ้านว่า “บ้านชุมแสง”  ต่อมาก็เพ้ียนเป็น “บ้านคลองแสง” เป็นช่ือหมู่บ้านถึงปัจจุบัน

ชาวคลองแสงน้ัน เป็นคนไทยพ้ืนถ่ินท่ีสืบทอดรากเหง้ามาจากคนเช้ือสายฌอง (ชอง)
หรือพวกกลุาท่ีอพยพมาจากเขมร เป็นกลุ่มชนทีมี่นิสัยรักสงบ มาต้ังหลักถ่ินฐานในบรเิวณ
นี้เมื่อไม่ต่ำกว่า 150 ปีแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นอายุอานามของหมู่บ้าน ที่ย้อนไปเริ่มจากผู้คนเพียง
3-4 หลังคาเรือน คือ นางเย็น นายฮ้อย นายคุด  นางหอ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนนี้มีการสืบ
เช้ือสายมาจากคนฌอง 4 ตระกูลน้ี หรือเป็นชาวคลองแสงยคุบุกเบิก

ด้านการปกครอง บ้านคลองแสง เดิมข้ึนอยูกั่บบ้านหมู ่ 7 ตำบลด่านชุมพล (ขณะ
น้ันยังไม่มีการแบง่อาณาเขตระหวา่งตำบลดา่นชุมพลกับตำบลนนทรย์ี) ต่อมาเม่ือประมาณ 25 ปี
ก่อน จึงแยกเปน็บ้านหมู ่3 ตำบลด่านชมุพลจนถงึปัจจบัุน โดยมอีาณาเขตทศิเหนอืตดิตอ่กบั
หมู่ 5 ตำบลนนทรย์ี, ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ 1 บ้านดา่นชุมพล ตำบลดา่นชุมพล, ทิศตะวนัออกตดิต่อกับ
หมู ่1 บ้านดา่นชมุพล และหมู ่7 บ้านทบัทมิสยาม ตำบลดา่นชมุพล และประเทศกมัพูชา ส่วนทศิ
ตะวนัตกตดิตอ่กับหมู ่4 บ้านทางกลาง และหมู ่6 บ้านประเดา ตำบลดา่นชมุพล

การตั้งบ้านเรือนของชาวคลองแสง เมื่อก่อนสร้างบ้านไม้อยู่กระจัดกระจายแบ่งเป็น
กลุม่บา้นยอ่ยๆ ไดแ้ก ่กลุม่คลองแสง(ปัจจบัุนคอืบริเวณคลองแสง), กลุม่ทุง่ซอ๊ก, กลุม่ทุง่ตะแบง,
กลุ่มทุ่งตางาม, กลุ่มทุ่งคำบ้าง และกลุ่มทุ่งปลวก ปัจจุบันมีการสร้างบ้านชั้นเดียวและบ้านปูน
ตามสมัยนิยมบ้าง ด้านการประกอบอาชพี แต่ด้ังเดมิยังไม่มีการแบง่แยกทีดิ่นชัดเจนและชาวบา้น
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ส่วนใหญพ่ึ่งพาอาศยัป่า เช่น นำหวายปา่มาจกัสานเปน็เชอืกหรอืพวน ทำนำ้มันจากตน้ยาง หรือหา
เก็บของป่า เช่น สมุนไพร ระกำป่า สะตอป่า นำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่ต้องการจากภายนอก
ก่อนที่จะค้าขายโดยใช้เงินตรา ต่อมาชาวบ้านก็เริ่มทำเกษตรกรรมตามตัวอย่างของคนภายนอกที่
เข้ามาจับจองแผ้วถางพืน้ท่ี ในปัจจุบันชาวคลองแสงยงัคงมีการหาของปา่ขายบ้าง รวมท้ังทำจักสาน
เขง่หวาย และสว่นนอ้ยทีมี่ทีด่นิทำกนิเปน็ของตวัเองคอืเปน็เจา้ของสวนยาง สวนผลไม ้ไร่สับปะรด
โดยส่วนมากจะรับจ้างกรีดยาง รับจ้างในไร่สับปะรด หรือไปเป็นแรงงานรับจ้างนอกพ้ืนท่ี

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม แต่ก่อนการคมนาคมติดต่อกับภายนอกใช้วิธีเดินเท้า
ลัดเลาะไปตามเนนิเขาหรอืใช้ทางเรอืในฤดฝูน เชน่ การเกบ็ของปา่ไปแลกกบัเกลอืขา้งนอกหมูบ้่าน
ตอ้งใชเ้วลาเดนิ 1-2 วนั โดยแวะพกัคา้งอา้งแรมตามภเูขา ถงึปจัจุบันมถีนนหนทางสะดวกขึน้ และ
สิ่งที่ตกทอดเป็นมรดกถึงคนรุ่นปัจจุบันคือการไปมาหาสู่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อระหว่างเพื่อนบ้าน
และร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำเหมือนเป็นหน้าที่ที่ไม่ต้องรอ
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือใครมาเกณฑแ์รงงาน น่ีเป็นทุนความสามคัคีด้ังเดิมของชุมชน

วิถี ค น กั บ ป่ า ท่ีถูกย่ำยี ปัญหาใหญข่องชาวคลองแสง

พื้นที่ตั้งของบ้านคลองแสงนี้แต่ดั้งเดิมก็เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าใหญ่เขาถ้ำอันสมบูรณ์
ซึ่งอุดมไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่าหลากหลาย เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อชีวิตของคนทั้งชุมชน
บรรพบุรุษเล่าว่าพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรภายนอกใดๆ ไม่จำเป็นต้องถากถางพื้นที่
เพาะปลูกทำเกษตรกรรม เพราะในผนืป่าใหญมี่ให้ทุกอยา่งท่ีเป็นความจำเปน็พ้ืนฐานของ
ชีวิตแบบพอเพียง เลี้ยงชีพครอบครัวได ้ เรียกว่ามองไปทางไหนก็มีของกินของใช้ ขาดเหลือ
ส่ิงใดกอ็าศยัแลกเปลีย่นสิง่ของกนัระหวา่งชาวบา้น การซือ้ขายไมมี่ ไม่วา่จะเปน็อาหารโปรตนีจาก
สัตว์, วิตามินจากผัก, ของใช้จากหวาย, น้ำมันจากต้นยาง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน
ในการรักษาด้วยสมุนไพร ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ส่วนมากหาเกบ็ได้ในป่า

ด้วยวิถีชีวิตที่สัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผืนป่า บรรพบุรุษจึงสั่งสอนให้พวกเขารักหวงแหน
และเคารพผืนป่า ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมความเช่ือซ่ึงหลายอย่างยังคงตกทอดเปน็มรดกถึงปัจจุบัน
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แต่ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขาถ้ำ ดึงดูดผู้คนหลากหลายจากภายนอกเขา้มาท่ีน่ี
เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทีช่าวคลองแสงชุมชนด้ังเดิมท่ีอยู่ร่วมกับป่าผืนน้ีมากว่า
150 ปีไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจใดๆ ได้แต่อดกลั้นต่อพฤติกรรมการเข้ามาที่พวกเขารู้สึกว่า
ฉกฉวยและทำลาย

โดยในปี 2514 คนภายนอกเริ่มเข้ามาทำมาหากินจับจองโค่นถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกจิมันสำปะหลงั ผืนป่าท่ีเคยใชป้ระโยชนร่์วมกันเร่ิมมีเจ้าของและมกีารแปลงสภาพเปน็พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ปี 2519 รัฐบาลเปิดให้นายทุนเข้ามาสัมปทานป่าไม้บ้านคลองแสง และยังมีการสร้างถนน
เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการรุกพื้นที่ป่าได้ง่ายขึ้น กระทั่ง
ปี 2522 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติตั้งศูนย์อพยพไซ้เคให้กับผู้ลี้ภัยสงคราม
กลางเมอืงกมัพูชาในบรเิวณปา่บ้านคลองแสง การเปดิรับชาวตา่งถิน่ผู้มาเยอืนกวา่ 40,000 ชีวิต ใน
ช่วงเวลากว่า 10 ปี ทำให้ป่าจำนวนมากกลายเปน็พ้ืนท่ีว่างเปล่า ทรัพยากรไม่น้อยถูกทำลาย

และถึงที่สุดในปี 2546 เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาปักเขตให้พื้นที่ป่าทั้งหมดของบ้านคลองแสง
เป็นอุทยานแหง่ชาติน้ำตกคลองแกว้ ด้วยวิธีการท่ีชุมชนไม่มีส่วนร่วมคิดหรือตัดสินใจกระท่ังรับรู้ใดๆ
เลย สร้างความหว่ันวิตกว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับป่าได้ดังเดิม

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเหล่านั้น ทำให้ชุมชนที่เคยดำรงชีวิตผูกพันพึ่งพาป่าได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก เกิดความยากลำบากในการเข้าไปใช้ทรัพยากรท้องถิ่นจากป่าเพื่อกินเพื่อใช้
เพือ่ขายดำรงชพีไดด้งัเดมิ และเนือ่งจากชาวบา้นมกีารศกึษานอ้ยไมมี่ความรูใ้นการประกอบอาชพี
อื่น ครั้นทำการเกษตรก็ไม่ได้ผลเพราะขาดทักษะและเทคโนโลยี จึงได้แต่เพียงออกไปขายแรงงาน
รับจ้างรายวัน หรือบางคนต้องละจากถิ่นฐานครอบครัวไปเป็นแรงงานในต่างจังหวัดคนฌองที่รัก
สงบเหล่าน้ีบอกว่าวิถีชีวิตท่ีเคยสงบสุขของพวกเขาตอ้งเปล่ียนไปมากในทางทีเ่ส่ือมถอยลง

ทุกปัญหาจดัการไดด้้วย ก ร ะ บ ว น ก า ร ชุมชนเขม้แขง็

ประมาณปี 2543 ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านชุมพล
ได้เข้ามากระตุ้นสำนึกให้คนคลองแสงรวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตน
ในการจัดการกับปัญหายาเสพติด

“..เราได้ไปดูงานท่ีบ้านเนินดินแดง เห็นแนวทางจดัการกับปัญหายาเสพตดิของเขา
แล้วก็มามองว่าท่ีบ้านเราปัญหาไม่ได้รุนแรง แต่ก็เห็นความจำเป็นต้องทำ จึงมาคิดกันว่าน่าจะเน้นเร่ือง
ของการปอ้งกนัมากกวา่ เชน่ การเฝา้ระวงั การสรา้งจติสำนกึเยาวชน และทำกจิกรรมดีๆ  ร่วมกนั
เพ่ือท่ีชาวบ้านจะไม่ไปเสียเวลายุ่งเก่ียวกับเร่ืองยาเสพตดิ..” --(วิเชียร)
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ความน่าสนใจในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของชาวคลองแสง นอกจากการประยุกต์
เอาองค์ความรู้จากชุมชนภายนอกมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนโดยเน้น
เร่ืองการสรา้งเกราะคุม้กันปัญหายาเสพตดิแล้ว การทำประชาคมเพือ่เลือกผู้นำธรรมชาตขิองชมุชน
ก็ยังแปลกจากท่ีอ่ืน

“..เราก็ให้ชาวบ้านมาลงคะแนนเลือกผู้นำธรรมชาติ ต่างคนต่างออกเสียงโดยสมัครใจ
ไม่มีการบังคับ ปรากฏว่าได้มาสองคนเป็นพ่ีน้องกันด้วย คือนายวิเชียร และนายอำนวย เอกนิกร  แรกๆ
ก็ไม่รู ้จะทำยังไง จะเลือกใหม่ดีไหม แต่ก็มาคิดกันว่าก็ชาวบ้านเขาให้คะแนนเท่ากันแสดงว่า
รักเทา่กนัดเีทา่กนั เปน็คะแนนบรสุิทธิ ์อยา่ไปขดัศรทัธาเลย จึงใหเ้ปน็ประธานชมุชนทัง้สองคนนัน่
แหละ ดีเสียอีกเพราะจะไดช่้วยกนัทำงานเปน็สองแรง..” --(คณะกรรมการชมุชน)

เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ภายใน 2 ปี
จากนั้นกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านคลองแสงไม่ว่าจะเป็นการคิดโครงการ-การเสนอแนะ
ปัญหา-การแก้ไขปัญหา ล้วนใช้กระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็ง มีคณะกรรมการชุมชน
เข้มแขง็เป็นศนูยก์ลาง โดยเมือ่มมีติมอบหมายใหก้รรมการฝา่ยใดรับผิดชอบเร่ืองใด ฝ่าย
นั้นก็จะไปสรรหาคณะอนุกรรมการในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เป็นเรื่องๆ ไป และเริ่ม
จากการไประดมความร่วมมือจากชาวบ้านส่วนใหญ่

เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ก็มาระดมความคิดกันว่าอะไรที่ชุมชนถนัด
พบว่าชาวบ้านแต่เดิมเคยทำงานจักสาน และในป่าก็มีหวายให้หาเก็บ จึงหาทางออกด้วยการ
รวมตัวกันเป็น “กลุ่มจักสาน” ใช้ทักษะฝีมือที่มีอยู่แล้ว-อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็น
วัตถุดิบ และชาวบ้านระดมเงินกันเป็นทุนไปซื้อเครื่องมือมาจักสานเป็นเข่ง ปัจจุบันมีพ่อค้ามารับ
ซื้อเข่งหวายถึงในชุมชน รวมทั้ง “โครงการปลูกสวนป่ายางพารา” ในที่สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนจำนวน 40 ไร่ 3,000 ต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ยังจะ
นำดอกผลในอนาคตมาสรา้งรายได้ให้ชาวบ้านท่ีร่วมแรงกันทำ
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และด้วยความคิดท่ีว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจน จึงน่าจะวางแผนเงินสมทบเข้ากองทุน
แม่ของแผน่ดินในระยะยาวมากกวา่การเร่ียไรเป็นรายเดือน คณะกรรมการจงึวางแผนทีจ่ะ
นำดอกผลจากโครงการปลูกสวนป่ายางพาราของชุมชนมาเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
แม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเดือนละไม่ต่ำ
กว่า 10,000 บาท ที่สำคัญนอกจากตัวเงินแล้ว การที่ชาวบ้านและคณะกรรมการร่วมกัน
ดูแลสวนป่ายางพาราก็เป็นการอุทิศแรงกายเพ่ือสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย

กระบวนการชมุชนเขม้แขง็ รั ก ษ า ป่าชมุชนคลองแสง

ผลพวงแห่งกระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็งได้ต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาของ
ชุมชนเรือ่งวิถีชีวิตคนกบัป่าซ่ึงถูกทำลายมาตลอด 30 ปี โดยไมรู้่จะหาทางออกเชน่ไร น่ันก็
คือการต่อสู้ของคนและชุมชนเข้มแข็งเพ่ือรักษาผืนป่าแห่งชีวิตได้เร่ิมต้นข้ึน โดยคณะกรรมการ
ได้หยิบยกปัญหาหลายอย่างของคลองแสงปัจจุบันมานำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือให้ลงมติเลือกท่ีจะนำมา
แกไ้ขรว่มกนั และทีสุ่ดชาวบา้นกไ็ดเ้ลอืกทีจ่ะฟืน้ฟทูรพัยากรทอ้งถิน่ของตน โดยกนัพืน้ทีป่่า 4,000
ไร่ให้เป็น “ป่าชุมชน” ท่ีพวกเขาจะไดร่้วมกันรักษาควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ภารกิจการฟื้นคืนผืนป่าอันสมบูรณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องพึ่งกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกล่าวคือชาวบ้านต้องมีศรัทธาท่ีจะทำและร่วมมือกันอย่างจริงจังเช่นเดียวกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา เพราะถ้าชาวบ้านรู้จักหวงแหนทรัพยากรของตน
ทุกคนก็จะช่วยกันฟื้นฟูดูแล และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่า วิธีการและรูปแบบจาก
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงถูกนำมาใช้ในเร่ืองการจัดการป่าของชุมชน

“..แรกๆบางคนเขาก็ไม่ร่วมด้วย เพราะมองไปในทางลบว่าจะขัดแย้งกับอุทยานฯ
บางทีก็โดนด่ากลับมา บางทีก็เกือบทะเลาะกัน พวกเรากรรมการก็พยายามใจเย็นใช้สันติวิธี
ไม่ไปโต้ตอบเพราะมีหน้าที่ต้องชักชวนเขา พยามคุยกับเขาว่าป่าบ้านเรามันถูกทำลายกันมามาก
แลว้ อยากใหม้าชว่ยกนัอนรัุกษ ์ชาวบา้นกเ็ริม่เขา้ใจมากขึน้เรือ่ยๆ และเรากเ็ลยทำปา่ชมุชนกนัขึน้
มาได้..”  --(ลิขิต อินทรประเสริฐ์ รองประธานโครงการปา่ชุมชนบ้านคลองแสง)
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อุปสรรคต่อมาก็คือเรื่องเงินทุนดำเนินกิจกรรม ชาวคลองแสงเริ่มช่วยเหลือตนเองก่อน
โดยการระดมเงินกัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากชาวบ้านยากจน แต่เมื่อชาวบ้านเริ่มต้นทำ
ความดีก็มีคนเห็นจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เป็น “โครงการวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน” โดยนำทุน
ที่ได้รับมาใช้สำรวจข้อมูลทั้งเรื ่องพรรณไม้ สมุนไพร และสัตว์ป่าที่มีอยู ่ในบริเวณป่าเขาถ้ำ
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการป่าชุมชน

ปัญหาที่ตามมาก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่จบแค่ประถมสี่ จะทำวิจัยด้วยตนเองได้อย่างไร
พวกเขาคิดทางออกด้วยการเดินทางไปศึกษาดูงานจากชุมชนอื่นๆแล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์
กับองค์ความรู้ในชุมชน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชาวบ้านโดยนำประสบการณ์ที่ต่างคน
ต่างรู้มาถ่ายทอดสู่กัน เป็นแนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีการทำงานเป็นทีม ใช้
ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน จนเกิดเป็นชุดความรู้เพ่ือจัดการป่าชุมชน

“..การไปศกึษาดงูานนอกพืน้ทีช่่วยเราไดม้ากทเีดียว อยา่งเช่นตอนทำเรือ่ง
ยาเสพติดก็ไปดูงานที่หมู่บ้านเนินดินแดง ได้กำลังใจกลับมาว่าปัญหาของเขารุนแรงกว่า
เรายังแก้กันได้ แต่ของเราน่าจะเน้นเร่ืองการป้องกันหรือตัดไฟแต่ต้นลมเสียมากกว่า ในเร่ือง
ป่าเราก็ไปดูตัวอย่างที่บ้านวังอ้อตำบลวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี..” --
(คณะกรรมการชุมชน)

เมื่อเริ่มเห็นแนวทางชัดเจน ก็ตามมาด้วยกิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทำแนวป้องกันไฟป่า การลาดตระเวนป่าของอาสาสมัครตำรวจชุมชน
ตั้งกฏเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่าพร้อมๆ กับการปลูกทดแทนร่วมกัน และประการสำคัญ
คือการดึงเอาเยาวชนเด็กและวัยรุ่นลูกหลานพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมที่พวก
ผู้ใหญท่ำ
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“..ตรงไหนที ่มีคนบุกรุกเราก็พยายามไปคุยกับเขาดีๆ ว่าตรงนี ้อย่าเอาเลย
มาทำป่าชุมชนให้ลูกหลานเราดูดีกว่า ผมคิดว่ากุญแจสำคัญก็คือชาวบ้านนี่แหละ ถ้ายังมีความ
สามัคคีรวมกลุ่ม ป่าของเราตอ้งสมบูรณ์แน่..”--(ลิขิต)

ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับอุทยานฯ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่คนคลองแสง
ก็ยังคงต้องต่อสู้อย่างสันติวิธีตามแนวทางชุมชนเข้มแข็งเพื่อสิทธิในการจัดการป่าชุมชน และ
ยังฝันท่ีจะทำให้ป่าของพวกเขาฟืน้คืนความสมบูรณ์มาหล่อเล้ียงวิถีชีวิตเช่นในอดีต

“..ในอนาคตเราจะพัฒนาเรื่องการสร้างอาชีพจากป่าชุมชนของเรา โดย 1.ปลูก
พืชเศรษฐกิจ จากพืชป่าที่มันเคยลดน้อยไป เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้าน
2.พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าของเรามีของดีเยอะ เช่น ความหลากหลายของพืช
พรรณธรรมชาติ หนอนเรืองแสง จุดชมวิวบนยอดเขาถ้ำที่สามารถมองไกลเห็นเกาะช้าง บวกกับ
วัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวฌอง คิดว่าเราทำได.้.”  --(คณะกรรมการชมุชน)

จากการดำเนินงานตาม “โครงการคลองแสงร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด” และต่อ
ยอดด้วย “โครงการวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน” ของชาวบ้าน กระทั่ง
ปี 2547 บ้านคลองแสงจงึไดรั้บเลือกจากสำนกังาน ป.ป.ส.ใหเ้ปน็ศนูยก์ารเรยีนรูด้้านการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

จากการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของอำเภอบ่อไร่ ก็มีการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนที่
ดำเนินตามแนวทางชุมชนเข้มแข็ง เป็นภาคี 5 หมู่บ้านในตำบลด่านชุมพล ได้แก่  บ้านเขาขาด
หมู่ 2, บ้านทางกลางหมู ่4, บ้านทบัมะกอกหมู ่5, บ้านปะเดาหมู ่6 และบ้านทบัทิมสยาม 01
หมู่ 7 โดยใช้ชื ่อกลุ ่มว่า “กลุ่มอาสาพัฒนาตำบลด่านชุมพล” ซึ่งต่อมาก็ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชกิ “กลุม่ชมุชนรวมพลงัสร้างสรรคต์ราด”  และวนัที ่26 มิถนุายน 2548 บ้านคลองแสง ก็ได้
รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน .
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านคลองแสง

ที่สำคัญคือผลพวงแห่งกระบวนการประชาคมชุมชนเข้มแข็งได้ต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหา
ของชุมชนเรื่องวิถีชีวิตคนกับป่าพึ่งพาอาศัยกันซึ่งถูกทำลายมาตลอด 30 ปี โดยที่ชุมชนเหมือน
ผู้ถูกกระทำทีไ่ด้แต่มองดูการย่ำยีเท่าน้ันเพราะไมรู้่จะหาทางออกเชน่ไร น่ันก็คือ การต่อสู้ของคนและ
ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือรักษาผืนป่าแห่งชีวิตได้เร่ิมต้นข้ึน..

เราก็ให้ชาวบ้านมาลงคะแนนเลอืกผู้นำธรรมชาต ิต่างคนตา่งออกเสียงโดยสมคัรใจไม่มีการ
บังคบั ปรากฏวา่ไดม้าสองคนเปน็พีน่อ้งกนัดว้ย คอืนายวเิชยีร และนายอำนวย เอกนกิร แรกๆ กไ็ม่
รู้จะทำยงัไง จะเลอืกใหมด่ไีหม แตก่ม็าคดิกนัวา่กช็าวบา้นเขาใหค้ะแนนเทา่กนัแสดงวา่รกัเทา่กนัดี
เท่ากัน เป็นคะแนนบริสุทธ์ิ อย่าไปขัดศรัทธาเลย จึงให้เป็นประธานชุมชนท้ังสองคนน่ันแหละ ดีเสียอีก
เพราะจะได้ช่วยกันทำงานเปน็สองแรง..
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ย ิน ดี ต ้อ น ร ับ สูชุ่มชนเขม้แขง็

เ น ิน ดิ น แ ด ง



“ข้อหนึ่ง-สมาชิกร่วมประชุมเป็นนิตย์, ข้อสอง-สมาชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิก
ประชุมพร้อมกัน ทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพรียงกัน, ข้อสาม-สมาชิกยอมรับมติสวนใหญ่ของ
ที่ประชุมในการแก้ไขปัญหา, ข้อส ี ่-สมาชิกให้การยอมรับและเคารพผู้อาวุโส, ข้อห้า-สมาชิกให้
การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม(เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และคนที่
ยากจนกว่า), ข้อหก-สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม, ข้อเจ็ด-สมาชิกช่วย
กันทำนุบำรุงพระศาสนา”

หลังจากเด็กๆ ร่วมกันชักธงสู่ยอดเสา-ผู้ใหญ่ร่วมกันขับขานเพลงชาติไทยต้ังใจแสดง
ความรักชาติ-ทุกคนสวดมนตไ์หว้พระตามประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา เวทีประชาคม
ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้วยการที่สมาชิกชาวบ้านร่วมกันกล่าว “อปริหานิยธรรม”
(ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม) ที่พวกเขาน้อมนำมาเป็น “ธรรมะเพื่อการพัฒนา
ชุมชน”

ปกติวิถีอาชีพผู้คนส่วนใหญ่จะทำสวนยางพารา พากันไปกรีดยางแตหั่วรุ่งท้ังครอบครัว กว่า
จะเลิกก็สาย แต่ทุก 9.00 น.วันที่ 4 ของเดือนทุกคนจะสละเวลามาร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
เพรยีง เมือ่เสรจ็พธิกีรรมกเ็ขา้สูก่ารรบัรองครวัเรอืนปลอด-ไม่ปลอดยา บรรยากาศเวทชีาวบา้นเปน็
ไปอย่างไม่เคร่งเครียดแต่เต็มเหยียดด้วยสาระแห่งการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน นอกจากเรื่อง
ยาเสพติด ประเด็นส่วนรวมอื่นๆ ก็ถูกหยิบยกขึ้นถกคุย เวทีนี้ยังให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียม
ไม่เพียงกรรมการ-ชาวบ้าน-เจ้าหน้าที่ซึ ่งมาร่วมสังเกตการณ์-รวมทั้งเพื่อนหมู่บ้านอื่นที่มาขอ
ศึกษาดูงาน

คลี่คลายแนวคิดขัดแย้ง

กับ รั ฐ ฐ ะ ด้วยสนัตวิธิี
ที่ชุมชนเข้มแข็งเนินดินแดง



จบท้ายกิจกรรมประชุมด้วยการร้องเพลง “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นการย้ำเตือนภารกิจร่วมกัน
ของชุมชนอย่างตั้งใจ นี่คือเวทีประชาคมของชาวบ้านเนินดินแดง ชุมชนเข้มแข็งแห่งแรกของ
จังหวัดตราด และที่น่าสนใจก็คือทำไมชุมชนแห่งนี้ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ตนได้ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติดท่ัวประเทศเสียอีก !

ทำความรูจั้ก ชุ ม ช น คนบา้นเนนิดนิแดง

เนินดินแดง หมู ่9 ตำบลเนนิทราย อำเภอเมอืง จังหวัดตราด เปน็หมูบ้่านทีแ่ยกออก
มาจากบ้านโพรงตะเฆ่ หมู่ 4 ตำบลเนินทราย ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 13,000 ไร่ ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของตัวตำบล มอีาณาเขตด้านทิศเหนือจรดหมู่ 5 ตำบลห้วยแร้ง, ทิศใต้จรดหมู่ 4 ตำบล
เนินทราย, ทิศตะวันออกจรดหมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลท่ากุ่ม และทิศตะวันตกจรดหมู่ 4 และหมู่ 5
ตำบลห้วยแร้ง การคมนาคมมีถนน 2 สายหลักยาวเส้นละ 7 กิโลเมตรผ่านชุมชน คือถนนสาย
แหลมฆ้อ-ด่านชุมพล และสายเนินเปราะ-เขาตาโปน จำนวนประชากรทัง้หมด 123 ครัวเรือน 525 คน
เปน็หญงิ 267 คนชาย 258 คน ส่วนใหญท่ำสวนยางพารา สวนผลไม ้และไรสั่บปะรด ทีเ่หลอืรับจ้าง
และอื่นๆ

ประวัติหมู่บ้าน เริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ.2500 หรือ 40 กว่าปีมานี่เอง โดยบริเวณที่ตั้ง
ชุมชนในอดีตเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ การตั้งบ้านเรือนของชาวเนินดินแดงยุคบุกเบิกจะกระจายออก
เปน็ 5 กลุ่ม ไดแ้ก ่กลุ่มบ้านเขาดนิ, กลุ่มบ้านสระไผ,่ กลุ่มบ้านตาสู,้ กลุ่มบ้านสเีสียด และกลุม่บ้าน
เนินดินแดง ส่วนช่ือหมู่บ้านต้ังตามลกัษณะภมิูประเทศของชมุชนท่ีเป็นเนินดินสีแดง

วถิชีีวติของชาวบา้น เวลาสว่นใหญใ่ช้ในการทำมาหากนิ ทกุครอบครวัตืน่แตเ่ชา้ไปทำงาน
อยู่ในสวนในไร่จรดเย็นกลับบ้าน ตกหัวค่ำก็เข้านอน การพบปะกันในชุมชนส่วนมากจะมารวมตัว
กันที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านซึ่งมีการประชุมประชาคมทุกเดือน นอกนี้ก็มีงานบุญงาน
ประเพณตีามเทศกาลตา่งๆ ของชมุชน ส่วนการสงัสรรคอ์ยา่งไมเ่ปน็ทางการคอืสภากาแฟยามเชา้
ก่อนออกไปทำงานหรือตอนเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งชาวบ้านมักจะมาแวะนั่งที่ร้านค้ารวมกลุ่มสนทนา
ปราศัยร่ืนเริงและเร่ืองราวท่ัวไป ส่วนใหญ่พูดคุยเร่ืองการประกอบอาชีพ
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เนินดินแดงในยุคแรกๆ ยังทุรกันดาร การสัญจรลำบากตามเส้นทางลากซุง ชาวบ้านต้อง
ขี่จักรยานหรือเดินเท้าเข้าไปในตัวเมือง แต่พวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคพัฒนา
ชุมชนของตนเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจนถนนขาดประจำ ชาวบ้านก็ช่วยกันทุบหินขน
หินไปช่วยกันถมทาง ไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากรัฐราชการซึ่งมักจะไม่ค่อยมี เวลาเกิด
ภัยธรรมชาติบ้านใครพังก็ไปช่วยแรงช่วยอุปกรณ์กันซ่อมแซม ไฟป่าหน้าแล้งก็ระดม
คนกันได้รวดเร็ว ไม่มีใครคิดวา่ธุระไม่ใช่--สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นทุนทางสังคมของหมู่บ้าน
เนินดินแดงจนถึงปัจจุบัน

ทำไมบา้นเนนิดินแดงแกปั้ญหา ย า เ ส พ ต ิด ไดก่้อนรฐับาล ?

เนนิดนิแดงกเ็หมอืนกบัชุมชนอืน่ทีมี่ปัญหายาเสพตดิ แตต่า่งทีอ่าจจะรนุแรงกวา่ ยาบา้ใน
หมู่บ้านเริ่มต้นแพร่ระบาดจากกลุ่มผู้ขับรถรับจ้างและผู้ใช้แรงงานทำไม้ยางพารา ชาวบ้านเล่าว่า
นายจ้างบางคนเห็นแก่ได้ละลายยาบ้าใส่น้ำให้ลูกน้องกินเพื่อให้มีเรี่ยวแรงทำงานได้มากขึ้น พอ
ปี 2545 ยาบา้กลุ็กลามไปสูก่ลุม่อ่ืนๆ โดยเฉพาะวยัรุน่ซึง่ไมใ่ช่เสพเพือ่ใหมี้แรงทำงาน แตเ่พือ่ความ
อยากรู้อยากลองจนติด เม่ือปริมาณผู้ติดยาในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึนมาก ปัญหาเลวร้ายอ่ืนๆ ก็ตามมา

“..ก็เร่ิมมาคุยกันว่า หมู่บ้านเราทำไมปัญาหามันมากนัก ผัวเมียตีกันประจำ ลูกตีพ่อ
แมก่มี็ และกข็องหายไมห่ยดุเลย ไม่เวน้แมแ้ตอุ่ปกรณก์ารเกษตรตามสวนตามไร ่ขนาดทีก่ลางคนื
นอนหลับไม่สนิทเพราะกลัวของใต้ถุนบ้านจะโดนขโมย ตอนน้ีชาวบ้านต่างหวาดระแวงซึง่กันและกัน
ไปแลว้ ทีสุ่ดกส็รุปวา่เพราะปญัหายาเสพตดินีเ่อง เรากเ็ปน็หว่งลกูหลานตวัเอง แตรู้่ปัญหารูส้าเหตุ
แล้วก็ยังหาทางออกไมไ่ด้..” --(คณะกรรมการชมุชน)

กลุ่มผู้นำก็พยายามแก้ปัญหาโดยการจัดเวรยามเฝ้าดูคนแปลกหน้าทุกคืนตั้งแต่
1 ทุ่มถงึตี 5 โดยชาวบา้นทีส่มัครใจอาสามาทำงานอยา่งไร้ค่าตอบแทน เป็นการชว่ยเหลอื
กันเองของชุมชน
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“..ตอ่มาสบิเอกดำรงค ์ เหมพร สมัยนัน้เปน็ตำรวจตูย้ามในหมูบ้่าน กน็ำ พ.ต.ท.
วิเชียร  ยันตรตัน์ สารวตัรปราบปราม, พ.ต.อ.ประสิทธ ิ  ประสพเนตร ผู้กำกบัการ สภอ.เมอืง
ตราด และ พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ ์ผู้บังคบัการตำรวจภธูรจังหวดัตราด ท้ังหมดกล็งมาแนะนำ
ชุมชน แรกๆ ตำรวจมาเรากหั็นข้างให้(แบ่งรับแบ่งสู้) เพราะมองจากภาพสมยัก่อนท่ีตำรวจมาหลอก
เอาขอ้มูล หลอกจบั พอทา่นชีแ้จงมากขึน้เรากเ็ริม่เปดิใจ ครัง้แรกเลยมแีค ่50 คนจากชาวบา้น 500
คน ใช้เวลา 3-4 เดอืนกเ็พิม่เปน็ 300-400 คน ทีเ่หน็ดดีว้ย..

ตอนนัน้พืน้ทีโ่ดยรอบไมมี่ใครกลา้ลุกขึน้มาแกปั้ญหายาเสพตดิ เราทำหมูบ้่านแรก
เลย คนเขากว็า่ผูใ้หญบ้่า คนหมู ่9 บ้า แตเ่รากท็ำ เพราะหว่งลกูหลาน” --(คณะกรรมการชมุชน)

ชุมชนเนินดินแดงตัดสินใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางเสริมสร้างชุมชน
เขม้แขง็พึง่ตนเองอยา่งสนัตวิธิ ีการประชาคมชาวบา้นครัง้แรกกเ็กดิขึน้เพือ่เลอืกผูน้ำธรรมชาต ิเวที
นี้มีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้ ไม่เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับ ยังมีปลัดอาวุโส
(ศิรัษฎร์ ประสพเนตร) และทีมงานวิทยากรแม่ข่ายจังหวัดฉะเชิงเทราและตราด, เจ้าหน้าท่ีสถานี
อนามัยบ้านโพรงตะเฆ่ และสมาชิก อบต.เนินทราย

เมื่อได้ “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง” จำนวน 46 คนก็แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ
กันไปตามทักษะความถนัดและความเหมาะสม จากนั้นจึงเริ่มวางแผนว่าชุมชนจะแก้ไขปัญหา
อะไรกอ่นหลงั-และแกอ้ยา่งไร, มีการออกไปศกึษาดงูานหมูบ้่านตวัอยา่งอืน่ๆ, มีการสรา้งเครอืขา่ย
กรรมการเฝ้าระวังสอดส่องปัญหาครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมด, มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการ-
วิธีการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึง ทั้งปากต่อปาก หอ
กระจายข่าว และป้ายรณรงค์

มาตรการ-กลยทุธ์เอา ช น ะ ยาเสพตดิ ท่ีเนินดินแดง

เกิดเวทปีระชาคมครัง้ที ่2 ซ่ึงชาวบา้นเรยีกวา่ “กล่องมืด ค้นหาผูต้้องสงสัย” โดยนำขอ้มูล
จากกรรมการแต่ละคนที่ออกไปสำรวจสมาชิกในเครือข่ายของตนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ
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ยาเสพตดิทัง้ผูค้า้-เสพ หยอ่นลงในกลอ่งกระดาษ แลว้นำทัง้หมดออกมาทำเปน็บญัชรีายชือ่เกบ็ไว้
เป็นความลับไม่ให้ราชการรู้เพ่ือดำเนินการตามวิธีของชุมชนต่อไป

“..หลังจากเปิดกล่องมืด เราพบว่ามีผู้ค้า 2 คน และไม่น่าเชื่อว่ามีคนเสพใน
หมูบ้่านเราถงึ 21 คน จากทีค่าดวา่มเีพยีงแค ่ 2 คน เราคดัแยกครวัเรอืนทีไ่ม่ยุง่เกีย่ววา่มใีครบา้ง
แยกคนดีคนไม่ดีออกมาก่อน จาก 115 ครัวเรือน ตอนนั้นมี 57 ครัวเรือนเท่านั้นที่ผ่านการ
รับรองว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แม้แต่กรรมการบางคนก็มีชื่ออยู่ในผู้ต้องสงสัย ซึ่งเขาก็ยอมรับ
ว่ามีสมาชิกครอบครัวเกี ่ยวข้อง และพร้อมจะกดดันให้คนของตัวเองเลิกยาเสพติดให้ได้
เดด็ขาด..” --(จำหนา่ย สันตมิติร ผูใ้หญบ้่านเนนิดินแดง)

เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดแยกครัวเรือนแล้ว ชุมชนก็ดำเนินมาตรการต่อไป ได้แก่ “กลยุทธ์
ประกาศตรวจหาฉีสี่มว่ง” โดยคณะกรรมการประกาศใหส้มาชกิทกุคนเตรยีมตวัวา่จะมเีจา้หนา้ที่
สาธารณสขุมาตรวจปสัสาวะ แตพ่อถงึกำหนดกไ็ม่ไดต้รวจจรงิในรอบแรก เดอืนตอ่ๆ ไปกป็ระกาศ
เหมือนกันและไม่ตรวจอีกเช่นเคย กระทั่งเดือนที่ 5 จึงมีการตรวจจริงและพบฉี่สีม่วง 6 คน แต่
เจ้าหน้าท่ีพบว่าแค่เป็นผลจากยารักษาโรคบางชนิดไม่ใช่เพราะยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

“..เรารู้ว่ามันไม่ได้เลิกกันง่ายๆ ต้องใช้เวลา ถ้าเอามาบังคับตรวจกันจริงๆ รอบ
แรกก็เจอแน่ แต่เจอแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ ้น มีแต่จะทำให้คนที่ติดถูกแบ่งแยกกลายเป็นคนไม่
ดีแล้วบาดหมางกนั แต่การท่ีเราเล่ือนเวลาออกไปกอ่นแม้จะมีบางคนดา่ว่าเพราะไมเ่ข้าใจ แต่เราคิด
ว่านั่นเป็นการให้คนติดยาเขาเลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการให้โอกาสโดยใช้เวลา ซึ่งก็ได้ผล..

ถ้าตรวจกันตั้งแต่รอบแรก แล้วพบผู้เสพมาก ปัญหายุ่งยากจะตามมา สู้เรา
ใช้จิตวิทยาอย่างนี้ดีกว่า ใช้ทั้งขู่ทั้งปลอบ และเขาก็จะเห็นตัวอย่างจากหมู่บ้านข้างๆ ที่จับส่ง
เจา้หนา้ทีต่ำรวจ หรอืจับไปบังคบับำบดัรกัษาเลย ถา้ไมใ่ช้วธิขีองเราเขากจ็ะโดนแบบนัน้” --(คณะ
กรรมการชุมชน)
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“การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง” ก็เป็นวิธีการที่ได้ผลในสังคมชนบทที่มองหลังก็รู้หน้า
สังเกตกันได้ไม่ยาก ส่วน “การบำบัดรักษาด้วยวิธีการของชุมชน” แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
ให้กำลังใจให้โอกาสก็เช่นกัน นอกจากนี้ยังมี “มาตรการกดดันทางสังคม” เช่น ไม่ให้สิทธิกู้
เงินกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้าน ไม่ร่วมงานบุญบ้าน ไม่คบค้าสมาคมกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป็นการบีบให้กลับใจเป็นคนดี ซึ่งก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้โดยการถูกสุ่มตรวจปัสสาวะ และ
ผ่านการกลั่นกรองใน “เวทีประชาคมรับรองครัวเรือน” ทุกเดือน บ้านใดได้รับการยกมือจาก
คณะกรรมการอย่างเอกฉันท์ก็จะมีรางวัลเป็นขวัญกำลังใจคือ “ธงขาวครอบครัวปลอด
ยาเสพติด” ไปประดับไว้หน้าชายคาเรือน

“..บางรายมาหาเราแล้วบอกว่า บ้านเขาเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วนะ ทำไม
ยงัไมไ่ดธ้งอกี เดก็ๆกจ็ะถามพอ่แมว่า่ทำไมบา้นเราไมมี่ธงเหมอืนคนอืน่ แลว้ผูใ้หญก่จ็ะรูสึ้กกดดนั
เพราะสังคมของเราชาวบา้นต้องเจอกันทุกวัน..” --(จำหน่าย)

แ น ว คิ ด ท่ี แ ต ก ต ่า ง : คำส่ังอยา่งเดียวแกปั้ญหายาเสพตดิไมไ่ด้ !

แมว้า่ชาวบา้นเนนิดนิแดง จะสามารถแกไ้ขปญัหาดว้ยลำแขง้ของตนเองอยา่งเปน็รปูธรรม
บ้างแลว้ แต่อุปสรรคแหง่การพฒันาอันหนักหนว่งก็ยังตามมา เป็นความขัดแย้งในแนวคดิและวิธี
การพัฒนาท่ีแตกต่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ซ่ึงฝ่ายหน่ึงใช้แนวทางเอ็กซเรย์ให้
เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดด้วยระบบส่ังการ แต่อีกฝ่ายพยายามเปิดโอกาสให้ชาวบ้านค้นหา
ปัญหาและแก้ไขด้วยตัวเอง ผลพวงแห่งความขัดแย้งเหล่าน้ีกระทบลงตรงท่ีหมู่บ้านเนินดินแดง

“..เราทำชุมชนเข้มแข็งปี 2545 พอปี 2546 รัฐบาลก็มีนโยบายประกาศ
สงครามกับยาเสพติด ทางอำเภอซึ่งรับนโยบายมาจากทางจังหวัดและรัฐบาลอีกที ก็ไม่เห็นด้วย
กับแนวทางของชุมชน บอกให้เราเปลี่ยนจาก 9 ขั้นตอนเป็น 6 ขั้นตอน.. เราไม่เห็นด้วยเพราะ
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เป็นวิธีการแบบสั่งการ-กำหนดเวลา-และประกาศผลเอง โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ ต่างจากวิธีการที่เราได้คิดเอง ทำเอง ไม่กำหนดเวลา แต่อาศัย
ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริง..” --(คณะกรรมการชุมชน)

การจัดการกับความขัดแย้งในครั้งนี้ ชาวบ้านเนินดินแดงก็นำหลักสันติวิธีมาใช้เช่นเคย
โดยเริม่จากความเขา้ใจวา่หนว่ยงานตา่งๆ ตอ้งทำตามหนา้ทีข่องตน และพยายามเขา้ไปขอพดูคยุ
ให้เข้าใจแนวทางทีพ่วกตนทำ ว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาของชุมชน

“..เราเดินเข้าไปหาท่าน พยายามขอพูด บอกว่าหนทางที่จะมาอำเภอนั้นมัน
มาได้หลายทาง จะเดินมาหรือใช้รถก็ถึงจุดหมายเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ถ้าชาวบ้านคิดเองทำ
เอง มันทำได้ตลอด และทำได้จริง ที่สุดท่านก็รับฟัง และยอมให้เราจัดการกันเอง..” --(คณะ
กรรมการชุมชน)

จากประสบการณข์องชมุชน พวกเขาไดบ้ทสรปุวา่ “การใชพ้ลงัของชมุชนดแูลกนัเอง ดว้ย
ความรัก การให้โอกาส” สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีกว่า “การจับคนเสพไปเข้าคุก การ
ปราบปรามรุนแรงของรัฐ หรือการใช้วิธีส่ังการ”

“..มีคนถามว่าท้ังตำบลเขาประกาศเปน็หมู่บ้านปลอดยากันหมดแล้ว ทำไม
เนินดินแดงยังไม่ประกาศเสียที ก็หมู่บ้านอื่นที่ทำตามนโยบาย 6 ขั้นตอน เขาติดสติ๊กเกอร์
ทุกบ้านแบบปูพรมว่าปลอดยาทั้งที่ไม่เคยค้นหาปัญหา แต่เราค้นละเอียดยิบปัญหาก็ยังมีนี ่
มันคือความจริงที่ต้องยอมรับแต่ปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเปลี่ยนข้าราชการท้องถิ่นมาหลายคน
แล้ว ชุมชนก็ยังเข้มแข็งอยู่ได้ ปัญหายังมีแต่เราควบคุมได้ ไม่ใช่ซุกไว้ใต้พรมโดยไม่ได้แก้ แล้ว
มาบอกว่าไม่มีปัญหา..” --(คณะกรรมการชุมชน)
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เพาะตน้กลา้ อ น า ค ต ของเนนิดนิแดง เยาวชนคนรุน่ใหม่

เม่ือคล่ีคลายปัญหาความไมเ่ข้าใจกับรัฐราชการในทอ้งถ่ินได้อย่างสันติวิธีแล้ว ชาวบ้านเนิน
ดนิแดงกส็ามารถเดนิตอ่ไปตามแนวทางเสรมิสร้างชมุชนเขม้แขง็ของตนได ้และยงัพฒันาขึน้เรือ่ยๆ
เช่น มาตรการคนืคนดสู่ีสังคม..

“..เราให้ผู้สมัครใจเลิก มารับศีล 5 สาบานต่อหน้าพระ กล่าวปฏิญาณว่าจะ
ไม่กลับไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพตดิอีก พระท่านก็เปิดเพลงธรณกีรรแสง เป็นเคล็ดว่าได้เผาส่ิงเดิมๆ ท่ีไม่
ดไีปแลว้ เกดิเปน็คนใหมท่ีด่คีนืสูชุ่มชน.. จากนัน้เรากช่็วยเหลอืเรือ่งอาชพี เชน่ ใหร้วมเปน็กลุม่ทำ
ถุงมือยาง, มีการอบรมทักษะในการกรีดยาง..

ส่วนการเดนิเวรยามในหมูบ้่านทีเ่คยทำมา กท็ำตลอดควบคูก่บัการสรา้งเครอืขา่ย
เฝ้าระวัง โดยการเดินเวรยามจะเน้นเฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่เข้าออกชุมชน และจากที่เคยทำเป็น
เวลาก็เปลี่ยนเป็นสุ่มตรวจไม่ให้รู้ตัวรู้เวลาแต่ยังทำทุกคืน ส่วนเครือข่ายเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นมานั้น
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นเร่ืองการดูแลสอดส่องยาเสพตดิในชุมชนโดยเฉพาะ” --(จำหน่าย)

จากเรื่องยาเสพติดที่แก้ไขกันได้แล้ว ก็ขยับขยายไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่อันเป็นอนาคตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญป้องกันปัญหาและพัฒนาชุมชนระยะยาว
ตัง้แตก่ารอบรมเยาวชนใหเ้หน็โทษภยัรา้ยแรงของยาเสพตดิใหรู้้กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การสนบัสนนุ
กิจกรรมกีฬาท่ีวัยรุ่นช่ืนชอบ และท่ีสำคัญคือการส่งเสริมให้เยาวชนไปโรงเรยีนธรรมะทุกวันอาทิตย์
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“..คนรุน่เรารุน่เกา่รุน่แกเ่ดีย๋วกต็อ้งตายไป จึงเนน้ทีใ่หเ้ดก็ๆ ไดร้วมตวักนั เริม่จาก
กิจกรรมกีฬาที่ปกติเขาเล่นกันอยู่แล้ว เราก็ให้ชุดกีฬา อุปกรณ์เปตอง ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์
แบดมินตัน แล้วก็สนับสนุนให้เขารวมทีมไปแข่งระดับตำบล จากเรื่องกีฬาก็ให้เด็กในหมู่บ้าน
เราไปรวมกับอีก 9 หมู่บ้านในตำบลเนินทรายเป็น 170 กว่าคน เข้าโครงการอบรมธรรมะที่วัด
ธรรมาภิมุข..

แนวคิดคือวัยรุ ่นปัจจุบันเดินทางผิดกันมากเพราะรับเอารูปแบบตะวันตกมา
ใช้ เด็กผู้ชายก็ติดเกมส์ ผู้หญิงก็ไม่ค่อยรักนวลสงวนตัว ก็เลยอยากให้เขาเอาธรรมะมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ประโยชน์คือทำให้เด็กๆ รู้จักคุณค่าของชีวิตตนเอง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ช่วยพ่อแม่ทำงานบา้น..” --(จำหน่าย)

นอกจากธรรมะ ที่วัดยังสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เด็กมีความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย ประโยชน์
ที ่ชาวบ้านเนินดินแดงเห็นได้ชัดคือ เมื่อชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาอะไร เด็กๆ กลุ่มนี้ก็จะเข้า
ร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังความสามารถของวัย เช่น ช่วยจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ รวมทั้ง
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ปัจจุบันคณะกรรมการ ยังได้ทำ “โครงการเยาวชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และบุคลากร
ผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราด ประโยชน์คือนอกจากจะเป็นการรีไซเคิลนำเครื่องใช้ไฟฟ้า
เก่าๆ ที่เสียแล้วในครัวเรือนมาซ่อมแซมให้ใช้ใหม่ได้ ยังเป็นทักษะทางอาชีพให้เด็กที่สนใจ
ได้ต่อไปในอนาคต

“คนเนินดินแดงมาจากร้อยพ่อพันแม่หลายถ่ินมาอยู่ด้วยกัน ท้ังจากระยอง ศรีสะเกษ
และที ่อื ่นๆ พอมาอยู ่ที ่นี ่ก็แบ่งเป็นหลายกลุ ่ม อยู ่แบบกลุ ่มใครกลุ ่มมัน แรกๆ เวลาเรียก
ประชุมหมู่บ้านไม่ค่อยมีใครมาหรอก แต่เมื่อเราเริ่มรวมตัวกันได้ก็จากหน้ามือเป็นหลังมือ ทางพัง



ช่วยกันถม บ้านพังช่วยกันซ่อม ไฟป่าช่วยกันดับ จากสภาพที่ในชุมชนไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้า
น้ำประปาและเอกสารสิทธิ์ก็ไม่มี ตอนนี้มีสระน้ำเป็นร้อย ทางก็ลาดยาง ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น
ก็เพราะเราสามัคคีกัน นี่คือทุนทางสังคมของเรา.. พอได้มาทำเรื ่องชุมชนเข้มแข็งเราก็ยิ ่ง
เหนียวแน่นขึ ้นและรู ้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ ้น เนินดินแดงตอนนี ้เปลี ่ยนแปลง
ไปมาก..” --(คณะกรรมการชมุชน)

บ้านเนินดินแดงได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 และ
จากการที่เป็นชุมชนซึ่งสามารถดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้สำเร็จเป็น
แห่งแรกของจังหวัด จนได้รับความยอมรับจากทั้งชุมชนต่างๆ หน่วยงานต่างๆ มีผู้มาศึกษาดูงาน
มากมาย หมู่บ้านเนินดินแดงก็ได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
ตราด” และเป็นศูนย์กลาง “กลุ่มชมรมรวมพลังสร้างสรรค์ตราด”" ซึ่งประกอบไปด้วย
สมาชิก 8 หมู่บ้านภาคีเครือข่ายกองทนุแมฯ่ในจังหวัด เม่ือปี 2549
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ถอดรหสัความคดิ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง บ้านเนนิดินแดง

สถานการณ์ยาเสพติด เปรียบเหมือนลมท่ีพัด ต้นไม้ก็ลู่ไป แต่มันก็จะข้ึนมาเหมือนเดิม เพราะ
รากโคนมนัยังไม่ถอน มันจะสรา้งเครอืข่ายเรว็มาก ถ้าชุมชนไม่ช่วยตวัเอง มันก็จะรุนแรงขึน้..ปัญหา
ยาเสพตดิเกีย่วขอ้งกบัผูมี้อิทธพิล ซ่ึงลว้นเปน็บคุคลทีอั่นตราย การตัง้เปน็คณะกรรมการ นอกจาก
เป็นการช่วยกันทำงานแล้ว ยังไม่มีใครตกเป็นเป้าหมายของการถูกปองร้าย

มีคนถามวา่ทัง้ตำบลเขาประกาศเปน็หมูบ้่านปลอดยากนัหมดแลว้ ทำไมเนนิดนิแดงยงัไม่
ประกาศเสียที ก็หมู่บ้านอื่นที่ทำตามนโยบาย 6 ขั้นตอน เขาติดสติ๊กเกอร์ทุกบ้านแบบปูพรมว่า
ปลอดยาทัง้ทีไ่ม่เคยคน้หาปญัหา แตเ่ราคน้ละเอยีดยบิปัญหากย็งัมนีีมั่นคอืความจรงิทีต่อ้งยอมรบั
แต่ปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเปล่ียนข้าราชการท้องถ่ินมาหลายคนแล้ว ชุมชนก็ยังเข้มแข็งอยู่ได้ ปัญหา
ยังมีแต่เราควบคุมได้ ไม่ใช่ซุกไว้ใต้พรมโดยไม่ได้แก้ แล้วมาบอกว่าไม่มีปัญหา .
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ก อ ง ท ุน แ ม ่ของแผน่ดนิ

ศูนยร์วม ด ว ง ใ จ สรา้งชมุชนเขม้แขง็

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยในสถานการณ์ยาเสพติดของสังคมเป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากที่ทรงให้พระบรมราโชวาทและมีกระแสพระราชดำรัส รวมทั้งทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดใช้ทำงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันขยายผล
ตอ่ยอดโดยอญัเชญิพระราชทรพัยพ์ระราชทานนีม้าจดัตัง้เปน็ “กองทนุแมข่องแผน่ดนิ” เพือ่เปน็
ศูนย์รวมจิตใจแห่งความศรัทธา อันนำไปสู่ความเสียสละของคนในชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการต่อยอดชุมชนเข้มแข็ง โดยหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็น
แหลง่รวมทนุตา่งๆในชมุชน ทัง้ทีเ่ปน็เงนิและทีเ่ปน็ทนุทางสงัคม เชน่ ความสามคัค ีความเกือ้กลูกนั
ตลอดจนภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้มีการต่อ
ยอดกองทนุฯโดยอาศยัท้ัง แนวทางแหง่ความศกัด์ิสิทธ์ิ, แนวทางแหง่ความศรทัธา และแนวทางแหง่
ปัญญา ในการเพ่ิมพูนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ขยายงอกเงยผา่นกิจกรรมต่างๆ

ประชาคมชมุชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออกนอ้มเกลา้ฯ รับกองทนุ แ ม่ ของแผ่นดิน

“ชุมชนเขม้แขง็บ้านคลองจรเขน้้อย” ตำบลเกาะไร ่อำเภอบา้นโพธิ ์ จังหวดัฉะเชงิเทรา

บ้านคลองจรเข้น้อย เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชุมชนได้จัดเวทีประชาคมชาวบ้านเพื่อแต่งตั้ง “คณะ



กรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองจรเข้น้อย หมู่ 2”  และออก “ระเบียบ
บริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ของชุมชนเอง ตามระเบียบกองทุนฯ

จากนั้นได้ดำเนินการตามแนวทางแห่งศรัทธาอย่างต่อเนื ่องยั ่งยืน โดยตั้งแท่น
พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไว้ที ่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน,
ทำพิธีแห่เงินขวัญถุงพระราชทานรอบชุมชน, เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน
เพื ่อเป็นสิริมงคล ที่สำคัญคือการขยายกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็น “กองทุนศูนย์รวม”
ของทุกทุนในชุมชน

แนวทางแห่งปัญญาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยเพิ่มพูนกองทุนแม่ฯ จากวิธีการสมทบ
ทุนทางสงัคม ไดแ้ก ่แรงกาย สตปัิญญา, การสมทบเงนิทนุ ไดแ้ก ่กจิกรรมแลกเงนิขวญัถงุ, สมทบ
จากสมาชกิรายเดอืน, เปดิตูรั้บบริจาคจากผูมี้จิตศรทัธา, รายไดจ้ากการจดักจิกรรมของชมุชน เชน่
ผ้าปา่ ขายสนิคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมทบจากกองทนุและงบประมาณตา่งๆ ทีเ่ขา้มาในชมุชน เชน่
เงนิ SML, งบ อบต.,  ป.ป.ส. ส่วนราชการตา่งๆ

ส่วนแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ฯ อย่างยั่งยืน คือนำไปใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวัง
ยาเสพติดรายเดือน, ป้องกันกลุ่มเสี่ยงในรูปแบบทุนการศึกษา บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา และเป็นทุน
เริ่มต้นในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่เลิกเสพ-เลิกค้า, กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้, กิจกรรมสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง, สงเคราะห์ผู ้ด้อยโอกาส รวมทั ้งใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมความคิดและ
ความดีของชุมชน

“ชุมชนเขม้แขง็บ้านบงึตาปอ๊” ตำบลหมอนทอง อำเภอบางนำ้เปร้ียว จังหวดัฉะเชงิเทรา

ชุมชนมสุลิมบ้านบงึตาปอ๊ ไดเ้ขา้รว่มโครงการกองทนุแมข่องแผน่ดนิเมือ่วนัที ่25 มิถนุายน
2549 โดยทุกวันประชาคมชุมชนจะมีกิจกรรมให้สมาชิกสมทบเข้ากองทุนฯรายเดือน
ไม่กำหนดเป็นจำนวนเงินแต่ตามจิตศรัทธา

ผลดีจากการได้ร ับพระราชทานเง ินขวัญถุงต่อชาวบึงตาป๊อก็คือความภาคภูมิใจ
ของคนทั้งชุมชน และเงินที่ได้จากพลังแห่งศรัทธานี้ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการทำความดีใน
หมู่บ้าน ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต้องเป็นเรื่องใหญ่โต คืออาจจะเริ่มจาก
กิจกรรมเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เป็นเบี้ยยังชีพสงเคราะห์คนชรา
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเด็ก รวมทั้งให้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวยากไร้ และมีความคิดที่จะให้เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการทำความดีในชุมชนเดือนละ
2-3 ครอบครัว หรือเป็นเงินขวัญถุงให้ครอบครัวที่ได้รับนำไปทำกิจกรรมดีงามต่างๆ ที่
คิดสร้างสรรค์ข้ึน
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“ชุมชนเขม้แข็งตลาดโสธร 1” ตำบลหนา้เมอืง อำเภอเมอืง จังหวดัฉะเชงิเทรา

ชุมชนตลาดโสธร 1ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2548 โดยชุมชนดำเนนิการดงัน้ี

แนวทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกันสร้างความเป็นสิริมงคลโดยการตั้งแท่นพระบรม
ฉายาลักษณ์ไว้ที่ศาลาประชาคม, จัดขบวนแห่จากศาลากลางจังหวัดไปรอบตลาดโสธรและรอบ
ชุมชนเพื่อสร้างกระแสศรัทธา รวมทั้งมีพิธีกรรมทางศาสนา, แนวทางแห่งความศรัทธา ประเดิม
เงินทุนด้วยความร่วมมือจากสมาชิกรายครอบครัวเป็นรายเดือนๆ ละ 10 บาท เริ่มต้น
จากคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง และค่อยๆ ขยายออกไปให้ครบทุกครอบครัว, มี
การรองรับครัวเรือนปลอดยาเสพติดทุก 30 วัน, แนวทางแห่งปัญญา ขยายกองทุนให้เพิ่มขึ้น
ทั้งทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น รณรงค์ให้ทุกคนเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยแรงกาย ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งของ และความสามัคคีในชุมชน, ทุนที่เป็นตัวเงิน เช่น แลกเงินขวัญถุง
ไว้เป็นสริิมงคล (100 บาทตอ่ 500 บาท) ขอสมทบจากผูมี้จิตศรทัธา ขอสนบัสนนุจากเทศบาล และ
จัดทอดผ้าป่าชุมชน ซ่ึงคิดจะทำเป็นประจำทุกปี

การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการให้
ความรู้ชาวบ้าน, สงเคราะห์ผู ้พิการ ผู้ป่วย, กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี, เป็นทุนเริ ่มต้น
ผู้เคยเสพเคยคา้ยาเสพติดท่ีกลับใจ, เป็นทุนการศึกษาเยาวชน

“..มีผลต่อชุมชนเยอะเลย  1.การเป็นกองทุนแม่ฯทำให้ง่ายต่อการต่อ
ยอดขยายงอกเงยมากกวา่กองทนุอืน่ เพราะเป็นเรือ่งของความศรทัธา  2.นำไปหมนุเวยีน
ช่วยเหลือคนดี คนพิการ เด็กยากจน คนติดยา-ค้ายาที่กลับใจได้ เช่น ให้ทุนค้าขายและ
หาแผงให้ขายในตลาด..”

“ชุมชนเขม้แขง็ซอยทา้ยโขด” หมู ่4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง

ชุมชนซอยท้ายโขดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้รับ
พระราชทานเงนิขวญัถงุเมือ่วันที ่25 มิถุนายน 2549

“..สำหรับชาวบ้านแล้ว นี่ถือเป็นของสูงเป็นสิริมงคลที่เข้ามาในหมู่บ้าน
เพราะเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเกียรติยศซ่ึงไม่ได้รับในทุกท่ี.. เป็นเหมือนรางวัลท่ี
ชุมชนได้เดินตามรอยพระยุคลบาทท่ีทรงเหน่ือยยากกว่าเราหลายเท่า..”
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ชาวท้ายโขดได้จัดขบวนแห่กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่ชุมชน ตั้งแท่นพระบรมฉายา
ลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพานวางเงิน
ขวญัถงุพระราชทาน จัดพธิทีำบญุทางสงฆ ์เพือ่ความเปน็สริิมงคลตามแนวทางแหง่ความศกัดิสิ์ทธิ์

การต่อยอดทางศรัทธาและปัญญานั้น วันแรกชาวบ้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมบริจาคสมทบกองทุนแม่ฯ  ต่อมาเมื่อมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของแกนนำชุมชน
เจ้าภาพได้แสดงเจตนาไมรั่บซองแตใ่ห้ผู้มีจิตศรัทธาสบทบเขา้กองทนุแมฯ่ แทน เป็นแบบ
อย่างให้ชาวบ้าน

และคณะกรรมการชุมชนยังกำหนดเป็นกติกาให้สมาชิกชุมชนเปิดบัญชีสมทบเข้า
กองทุนแม่ฯ โดยจะให้มีการฝากเงินสมทบทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

“ชุมชนเขม้แขง็บ้านชากเลก็” หมู ่5 ตำบลบางบตุร อำเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง

หมู่บ้านชากเล็ก ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2549
ชาวบ้านได้จัดขบวนพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานจากศูนย์ราชการจังหวัดระยองเข้าสู่
หมู่บ้าน มีการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนในชุมชน มีการตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ฯและ
พานเงินขวัญถุงพระราชทาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชน มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล

ชุมชนสามารถต่อยอดเงินขวัญถุงพระราชทานโดย  1.ให้ชาวบ้านแลกเงินขวัญ
ถุงไว้เป็นสิริมงคลกับครัวเรือน(ในอัตรา 1 : 2)  2.ให้แต่ละครัวเรือนสมทบเข้ากองทุนฯ
รายเดือนๆ ละไม่ต่ำกว่า 5 บาท  3.รับบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไป  4.รายได้จากกจิกรรม
ต่างๆในชมุชน เช่น แข่งขันกฬีา  5.ระดมจากแหลง่ทุนและองคก์รต่างๆ ท่ีเข้ามาในชมุชน
เช่น ดอกผลและเงินจากกองทุนหมู่บ้านและเอสเอ็มแอล, งบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงาน ป.ป.ส.

บทบาทของกองทุนแม่ฯ คือเป็นแหล่งรวมกองทุนเพื่อการพัฒนาต่างๆของชุมชนชากเล็ก
และสำคญัท่ีสุดคือเป็นศูนย์รวมศรัทธาใจเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิและพฒันาด้านต่างๆ

“ชุมชนเขม้แข็งซอยโปรง่อรุณ” เทศบาลตำบลหนา้เมอืง อำเภอเมอืง จังหวดัปราจีนบุรี

ชุมชนโปรง่อรณุ เขา้รว่มโครงการกองทนุแมข่องแผน่ดนิ เมือ่วนัที ่25 มิถนุายน 2548 โดย
ดำเนินการต่อยอดกองทุนฯ ตามแนวทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ฯไว้
ณ ท่ีทำการชุมชน, จัดขบวนแห่รอบตลาดปราจีนบุรีและพิธีกรรมทางศาสนา, แนวทางแห่งความศรัทธา
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คือเงินทุนสมทบจากสมาชิกครัวเรือนละ 5 บาทต่อเดือน และการรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด
ทุกเดือน, แนวทางแห่งปัญญา คือการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน, กิจกรรมแลกเงินขวัญถุง
พระราชทาน, กิจกรรมขยะรไีซเคิลสมทบกองทนุแม่ รวมท้ังยังสมทบดว้ยการจดัทอดผา้ป่า ชาวบ้าน
นำของมาร่วมประมูลขาย การขอสปอนเซอร์จากนักการเมืองท้องถิ่น และสมทบจากเงินกองทุน
หมู่บ้าน เงินออมทรัพย์โปร่งอรุณ

แกนนำบางคนยังเป็นแบบอย่างโดยการไม่รับเบี ้ยประชุม แต่ขอสมทบเข้า
กองทุนแม่ฯแทน, ทุกวันประชาคม ชาวบ้านก็จะนำของเหลือใช้ในครัวเรือนติดมือ
มาให้คณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมไปขายกับรถเทศบาลตามโครงการขยะรีไซเคิล แล้ว
นำเงินสมทบเข้ากองทุนแม่ฯ

การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ จะเน้นสงเคราะห์กลุ่มคนยากไร้ซึ ่งเป็นฐานรากของ
ชุมชนเป็นอันดับแรก ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนชรา รวมทั้งใช้ในกิจกรรมอบรม
ดนตรีไทยให้เยาวชนเพ่ือเป็นเกราะคุ้มภัยยาเสพติด

“..เง ินขวัญถุงพระราชทานสำหรับชาวโปร่งอรุณแล้ว เป็นการได้มีโอกาส
สัมผัสเงินของพระองค์ท่านอันเป็นมิ่งขวัญสูงสุด และสามารถสร้างความมีส่วนร่วมได้มาก
ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ท้ังจากชาวบ้านเองและหนว่ยงานทีเ่ข้ามาร่วมสนับสนุนเพ่ิมเติม..”

“ชุมชนเขม้แขง็บ้านใหมไ่ทยพฒันา” ตำบลหนองตะเคยีนบอน อำเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

 บ้านใหม่ไทยพัฒนา เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อเดือนมิถุนายน 2548
นอกจากตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ฯที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและการทำ
กิจกรรมพัฒนาแล้ว ชาวบ้านได้สมทบเข้ากองทุนฯเป็นรายเดือน และมีการบริจาคสมทบตามจิตศรัทธา
ชาวบ้านยังร่วมกันจัดผ้าป่าชุมชน รวมท้ังการรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติดทุกเดือน

ส่วนการใช้จ่ายดอกผลของเงินกองทุนแม่ฯ นอกจากเพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด
แล้ว ยังเน้นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ทุกข์ยากในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคนชรา ครอบครัวผู้ละเลิกยา ผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 100 ราย เนื่องจากเด็ก
ส่วนใหญ่ยากจน บางคนพ่อแม่ไปทำงานตา่งถ่ิน เด็กอยู่บ้านกันเองแบบพ่ีดูแลน้อง

“..แม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมาก แต่ก็พอจะช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนได้บรรเทา
ลงไปได้บ้าง ที ่สำคัญคือเป็นน้ำใจในการช่วยเหลือซึ ่งกันและกันเพิ ่มพูนความรัก
สามัคคีของชุมชน..

และที่มีคุณค่ามากคือเป็นความศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน
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ของชาวบ้าน และเสริมสร้างความสามัคคีให้เพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิม ความศักดิ์สิทธิ์ของ
กองทุนแม่ฯ ยังทำให้เรามีแนวร่วมในการพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
นอกชุมชนท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนมากข้ึน..”

“ชุมชนเขม้แขง็บ้านจางวาง”  ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่น้ำร้อน จังหวดัจันทบุรี

บ้านจางวาง ไดรั้บพระราชทานเงนิกองทนุแมข่องแผน่ดนิเมือ่วนัที ่25 มิถนุายน 2549 โดย
ได้วางแนวทางแห่งศรัทธาเพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์
ณ ท่ีทำการกองทนุแม่ของแผ่นดิน, ประเดิมด้วยการสมทบจากเงนิกองทุนชุมชนเข้มแข็ง , การสมทบ
จากสมาชิกภายในหมู่บ้านทุกครัวเรือนๆ ละ 5 บาทต่อเดือน, เงินสมทบจากสมาชิกตามความ
ศรัทธา รวมทัง้ดำเนินกจิกรรมเฝา้ระวังปัญหายาเสพตดิท่ีชุมชนทำอยูแ่ล้วอยา่งต่อเนือ่ง คือ
การจดัชุดรักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน คุ้มบา้นละ 1 ชุดจำนวน 6 คุ้มบา้นตัง้จุดตรวจและ
ลาดตระเวนตามปากทางเข้าออกและจุดเส่ียงต่างๆ ในพ้ืนท่ี

แนวทางแห่งปัญญาเพ่ือเพ่ิมทุนเงินและทุนทางสังคม ได้แก่การแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน,
กิจกรรมทอดผ้าป่า, กิจกรรมรำวงย้อนยุค รวมท้ังการร่วมกันใช้สติปัญญา แบ่งปันความรู้และแรงกาย
มีความสามัคคี ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกันและดูแลให้โอกาสผู้ท่ีประสบปัญหาในหมู่บ้าน

“ชุมชนเขม้แข็งบ้านคลองแสง”  ตำบลดา่นชมุพล อำเภอบอ่ไร ่จังหวดัตราด

บ้านคลองแสง ได้เข้าร่วมโครงการกองทนุแม่ของแผน่ดินและไดรั้บเงินขวญัถุงพระราชทาน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548 เริ่มแรกชาวบ้านร่วมกันจัดทอดผ้าป่าชุมชนสมทบเข้ากองทุนแม่ฯ
เป็นเงินประเดิม ยังไม่มีการให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนสมทบรายเดือน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน แต่คณะกรรมการชมุชนฯได้วางแผนเงนิสมทบเข้ากองทุนฯในระยะยาว

โดยขณะนี้ได้เริ ่มทำโครงการปลูกสวนป่ายางพาราในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ของชุมชนจำนวน 40 ไร่ 3,000 ต้น มีคณะกรรมการฯและชาวบา้นคลองแสงรว่มกนัดูแล
รักษา เม่ือได้ดอกออกผลผลติแล้วส่วนหน่ึงจะเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนสรา้งความ
เข้มแข็งให้ชุมชนโดยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านที่เข้ามารับจ้างกรีดยาง และอีกส่วน
หนึ่งชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองแสงตั้งเจตนาไว้ว่าจะเป็นรายได้ประจำที่สมทบเข้ากองทุน
แม่ของแผ่นดินอย่างต่อเน่ืองเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
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“ชุมชนเขม้แข็งบ้านเนนิดินแดง”  ตำบลเนนิทราย อำเภอเมอืง จังหวดัตราด

บ้านเนินดินแดงได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548
และจากความที่เป็นชุมชนซึ่งสามารถดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้สำเร็จ
เป็นแห่งแรกของจังหวัด จนได้รับความยอมรับจากทั้งชุมชนต่างๆ หน่วยงานต่างๆ มีผู้มาศึกษาดู
งานมากมาย หมู่บ้านเนินดินแดงก็ได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดตราด” และเป็นศูนย์กลาง “กลุ่มชมรมรวมพลังสร้างสรรค์ตราด”  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยสมาชิก 8 หมู่บ้านภาคีเครือข่ายกองทนุแม่ฯในจังหวัด เม่ือปี 2549

“..คำว่าศรัทธานี่เราต้องใช้ใจมาก่อนเงิน จึงให้ชาวบ้านสบทบรายเดือน เป็นการ
เน้นให้มีส่วนร่วมทุกเดือน แต่ไม่กำหนดวงเงิน การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ฯ นอกจากใช้ในกิจกรรม
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งต่างๆ ท่ีเราทำอยู่แล้วก็จะเน้นให้เป็นการศึกษาเด็ก..

ผลจากการเข้ามาของกองทุนแม่ฯ อย่างแรกคือความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่
ได้ และต่อไปก็จะเป็นศูนย์รวมของกองทุนพัฒนาต่างๆ ในชุมชนที่เรามีอยู่แล้ว เช่น กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมวันละบาท และกองทุนที่จะเข้ามาในอนาคต.. การ
ที่จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ ทุกคนก็จะระมัดระวัง ใช้ไปในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะถือ
ว่าเป็นเงินศักด์ิสิทธ์ิ..”
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ภาค ผ น ว ก

 ทำเนยีบผูน้ำชมุชนและวทิยากร

กระบวนการภาค ต ะ วั น อ อ ก

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย

หมู ่ 2 บ้านคลองจรเขน้อ้ย ตำบลเกาะไร ่  อำเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา
นายศุขเกษม คงถาวร ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย โทรศัพท์ 081-3009593

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป๊อ

หมู ่ 6 บ้านบงึตาป๊อ ตำบลหมอนทอง  อำเภอบางนำ้เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
นายวชัิย กาสวุงศ ์  ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นบงึตาปอ้
นางมาลัย ซำสุรีย์ เลขานุการชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป้อ โทรศัพท์ 089-0067490

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนวัดคลอง 18

โรงเรยีนวดัคลอง 18 หมู ่2 ตำบลหมอนทอง  อำเภอบางนำ้เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
นายอนันต์ อนันตปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง 18 โทรศัพท์ 081-9838331

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งโสธร 1

ชุมชนโสธร 1 เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา อำเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา
นายประพนัธ ์ เอือ้อารยี ์ประธานชมุชนเขม้แขง็โสธร 1 โทรศพัท ์ 081-8188808

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขด

33/4 ซอยทา้ยโขด หมู ่4 ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120
นายสายชล บรรจงกจิ ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นทา้ยโขด  โทรศพัท ์  086-0449497
นายสงา่ อิทธพิงษ ์  ประธานทีป่รึกษาชมุชนเขม้แขง็บา้นทา้ยโขด  โทรศพัท ์  081-7009441

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านชากเล็ก

85 หมู ่5 บ้านชากเลก็ ตำบลบางบุตร อำเภอบา้นคา่ย จงัหวดัระยอง 21120
นายอเนก  สุวรรณวงศ ์ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นชากเลก็  โทรศพัท ์ 081-9406062,  0-3899-7144

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งซอยโปร่งอรุณ

29 ซอยโปรง่อรณุ  เทศบาลเมอืงปราจนีบรีุ อำเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรีุ
นายเฉลยีว ธรรมศร ีประธานชมุชนเขม้แขง็ซอยโปรง่อรณุ  โทรศพัท ์ 089-6953745,  037-213360
นางบญุยานชุ ใจเอือ้  เลขานกุารชมุชนเขม้แขง็ซอยโปรง่อรณุ  โทรศพัท ์081-5880642



ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านใหม่ไทยพัฒนา

167 หมู ่ 6 บ้านใหมไ่ทยพฒันา ตำบลหนองตะเคยีนบอน  อำเภอวฒันานคร
จงัหวดัสระแกว้ 27160
นายอนชุา ทมุสุข ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นใหมไ่ทยพฒันา  โทรศพัท ์ 089-2531359

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านจางวาง

หมู ่2 บ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง  อำเภอโปง่นำ้ร้อน จงัหวดัจนัทบรีุ
นายดำรงค์ ว่องไว  ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านจางวาง
นายทวี พละสุข  ประธานสภาผู้นำชุมชนบ้านจางวาง โทรศัพท์ 087-0968417

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองแสง

หมู ่ 3 บ้านคลองแสง ตำบลด่านชมุพล อำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด
นายวเิชยีร เอกนกิร  ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นคลองแสง โทรศพัท ์ 089-2463052
นายพชิิต เอกนกิร  ผู้ใหญบ้่านคลองแสง โทรศพัท ์ 084-9457698

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านเนินดินแดง

หมู ่9 บ้านเนนิดนิแดง ตำบลเนนิทราย  อำเภอเมอืง จงัหวดัตราด
นายชชัวาลย ์ ใจเทีย่ง  ประธานชมุชนเขม้แขง็บา้นเนนิดนิแดง
นางจำหนา่ย สันตมิิตร  ผู้ใหญบ้่านเนนิดนิแดง โทรศพัท ์ 087-1302794

วิทยากรกระบวนการ ป.ป.ส.ภาคตะวนัออก

ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ  วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก
66/1 หมู ่1 ต.บางกรดู อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรา 24140  โทรศพัท ์ 081-4297886
ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ  วทิยากรกระบวนการแมข่า่ยภาคตะวนัออก  โทรศพัท ์ 081-9435852
ด.ต.ยงยุทธ ธงเดชชัย  วิทยากรกระบวนการจังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพ์ 081-6644428
ด.ต.กฤษฎี ศรีหิรัญ  วิทยากรกระบวนการจังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพ์ 087-0908564
ด.ต.มนตรี เสมรบุณย์ วิทยากรกระบวนการจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 081-9427460
พ.อ.ท.สุวัฒน์ พันธุ์แตง วิทยากรกระบวนการจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 086-1551060
ร.อ.สุรพล คนล้ำ วิทยากรกระบวนการจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์  089-7484989
ด.ต.วิมล อินตะ๊  วทิยากรกระบวนการจงัหวดัตราด โทรศพัท ์  089-8881108
ร.ต.อ.ชัยณรงค์ ผลสวัสดิ์ วิทยากรกระบวนการจังหวัดตราด โทรศัพท์ 087-1138951
ด.ต.ดำรงค ์ เหมพร วิทยากรกระบวนการจังหวัดตราด  โทรศัพท์  081-7575436
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อา้งองิ ท้ า ย เลม่

ขอบคณุผูใ้หข้้อมลู -:

วิทยากรกระบวนการกบั 9 ข้ันตอนสูชุ่มชนเขม้แข็ง

คุณวีรวัฒน์ เต็งอำนวย สำนักงาน ป.ป.ส., พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
จันทบุรี และ ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ หัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก

ชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองจรเข้น้อย คุณศุขเกษม คงถาวร, คุณปรีดา พวงเจริญ, คุณ
นภดล ศภุฤทธิ,์ คณุเกรยีงศกัดิ ์บุญสนอง, คณุทยอย พวงเจรญิ, คณุบญุเลศิ ศรสีวสัดิ,์ คณุสมาน สุวดษิฐ์ และ
ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ และ ร.ต.ต.ธวัช ชะนะ วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก, ข้อมูลจากกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

ชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป๊อ

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านบึงตาป๊อ คุณวิชัย กาสุวงศ์,  คุณมาลัย ซำสุรีย์, คุณกอเซ็ม สะและ
หมดั, คณุฮาวอ มนลีูม, คณุสดุา หมดัรอด, คณุประสพ มนลีูม  และคณะอาจารยแ์ละนกัเรยีนโรงเรยีนวดัคลอง
18 ผอ.อนนัต ์อนนัตปญัญา, อ.ชาญพร พงศป์ระสทิธิ,์ อ.ทว ี จักขจัุนทร, ด.ญ.สุกญัญา โคมเดอืน, ด.ช.สมชาย
กลิ่นมาลัย, ด.ญ.ลลิตา นาคนาวา, ด.ช.นพวรรณ มะติม, ด.ช.สุชาติ สว่างอุระและ ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ และ
ร.ต.ต.ธวัช ชะนะ วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก

ชุมชนเขม้แขง็โสธร 1

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งโสธร 1 คุณประพันธ์ เอื้ออารีย์, คุณบำรุง ศรีสวัสดิ์, คุณกำพล ฤทธิชัย,
คุณวิรัตน์ ธรรมสุนทรา, คุณคมจิต สุวรรณเตมีย์ และ อาจารย์จารงค์ กันหสูตร และ ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ และ
ร.ต.ต.ธวัช ชะนะ วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก

ชุมชนเข้มแข็งซอยท้ายโขด

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งซอยท้ายโขด คุณสายชล บรรจงกิจ, คุณสง่า อิทธิพงษ์, คุณกรุด บุญ
บรรจง, คุณประนัย ประกอบธรรม , คุณละออ สุวรรณสว่าง, คุณนงนุช ผ่องฉาย, คุณวิมาลา เรืองวานิช,
คณุสมหวงั บรรจงกจิ, คณุเฉลยีว บุญบรรจง  และคณุประพจน ์ยมหา สำนกังานคมุประพฤต ิจ.ระยอง

ชุมชนเข้มแข็งบ้านชากเล็ก

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านชากเล็ก คุณอเนก สุวรรณวงศ์, คุณสุรินทร์ เกตุมณี, คุณมิ่ง
นามสุวรรณ, คุณประจวบ จำเนียรศรี, คุณบุญเรือง เกตุมณี, คุณดำรงค์ วงศ์ไตรรัตน์ และวิทยากร
กระบวนการจงัหวดัระยอง ด.ต.มนตร ี เสมรบุญย,์ ด.ต.จำนง ระงบัภัย



ชุมชนเข้มแข็งซอยโปร่งอรุณ

คณะกรรมการชุมชนชนเข้มแข็งซอยโปร่งอรุณ คุณเฉลียว ธรรมศรี, คุณบุญยานุช ใจเอื ้อ,
คุณเตย ธรรมศรี, คุณเลียน มากมี, คุณงาม สายบัวงาม และครูดนตรีจำเรียง สาวคำ, คุณประจักษ์ แย้มยิ้ม
และคณะครูโรงเรียนเทศบาลปราจีนราษฎร์รังสฤษฎร์

ชุมชนเข้มแข็งบ้านใหม่ไทยพัฒนา

คณะกรรมการชุมชนชนเข้มแข็งบ้านใหม่ไทยพัฒนา คุณอนุชา ทุมสุข, คุณประยูร สำราญดี, คุณสา
นาเกา่, คณุชาล ีกองแกว้, คณุบญุม ีบุตรลาด, คณุทองจนัทร ์บุญเปีย่ม, คณุนอ้ย โคตมะ,  คณุเกษม เวชการ,
คุณคำปอง รัตนพลเสน และกลุ่มวิสาหกิจชมชนผ้าไหมทอมือ คุณทองร้อย กาขาว, กลุ่มจักสานแกะสลัก คุณ
บุญศรี-คุณวาสนา เครือทอง รวมทั้ง ดช.สุริยันต์-ดญ.วรรณา แจ้งสว่าง

ชุมชนเข้มแข็งบ้านจางวาง

คณะกรรมการชมุชนชนเขม้แขง็บา้นจางวาง คณุ ทว ีพละสขุ, คณุสมศร ีรวยสขุ,  คณุพงษศ์กัดิ ์พละสขุ,
คณุธนดิา ปัญฑะวรกลุ, คณุเกยีรต ิ สุขเอม, คณุเลศิพงษ ์ธนาธรศกัดิศ์ริิ, คณุสิงหท์อง ดรเทพพล, คณุปกาสทิธิ์
ถาดทอง และ ร.อ.วิรัตน์ เผ่าฉนวน หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 1 ส่วนแยก 3,  ด.ต.วทิยา จันทรศ์ริิ และ ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ วทิยากรกระบวนการแมข่า่ยภาคตะวนัออก

ชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองแสง

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองแสง คุณวิเช ียร เอกนิกร, คุณพิชิต เอกนิกร, คุณ
บัญชา เอกนกิร, คณุลขิติ อินทรประเสรฐิ, คณุเสวย เอกนกิร, คณุเฉลมิ เอกนกิร และคณุโดม ทองบญุมา และ
ร.ต.อ.ชัยณรงค์ ผลสวัสดิ์ วิทยากรกระบวนการจังหวัดตราด,  ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ และ ร.ต.ต.ธวัช ชะนะ
วิทยากรกระบวนการแม่ข่ายภาคตะวันออก

ชุมชนเข้มแข็งบ้านเนินดินแดง

คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านเนินดินแดง คุณจำหน่าย สันติมิตร, คุณชัชวาลย์ ใจเที่ยง, คุณ
สนั่น รื่นรมย์, คุณสงกรานต์ คมเวช, คุณเสน่ห์ เสารสนิท, คุณนิตย์ รื่นรมย์ และ ดต.ดำรงค์ เหมพร วิทยากร
กระบวนการจังหวัดตราด,  ด.ต.วิทยา จันทร์ศิริ และ ร.ต.ต.ธวัช ชะนะ วิทยากรกระบวนการแม่ข่าย
ภาคตะวันออก

กองทนุแมข่องแผน่ดนิ

เอกสารกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. และข้อมูลจากคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งต่างๆ
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..การแก้ปัญหาอยา่งแท้จริงน้ัน ไม่ได้อยู่ท่ีทำให้ชุมชนปลอดยาโดยเรว็

แต่เป็นการทำใหชุ้มชนปลอดยาเสพตดิอย่างย่ังยืน..

 การแก้ไขปัญหาจะยัง่ยืนได้ต้องมีกลไกดูแลชุมชนอยา่งใกล้ชิดต่อเน่ือง

ท่ีเหมาะสมทีสุ่ดไมใ่ชภ่าครัฐ แตต้่องเปน็ชาวบา้นดแูลชมุชนของตนเอง..

..การทำชุมชนเข้มแข็งทำให้ค้นเจอจุดอ่อนของชุมชนและแก้ไขถูกจุด

เหมือนติดไฟสว่างไล่ปัญหา ..ท่ีสำคัญคือทุกบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตา

อยู่หน้าต่างบ้านเรากม็องเหน็บ้านเขาดว้ย  ซ่ึงช่วยป้องกันปัญหาไดเ้ยอะ

พอเราเปล่ียนจากตวัใครตัวมันมาช่วยกัน เด๋ียวน้ีมีอะไรก็ถึงกันหมด..

..ตอนเริม่ต้นหลายคนไมรู้่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพความสำเรจ็ท่ีอยู่ข้างหนา้

เมือ่เริม่เดนิกส็ะดดุแตก็่หยดุไมไ่ด ้ตอ้งกดัฟันตอ่ไปไม่ท้อถอย

กว่าทุกคนจะเห็นดีว่ามีประโยชนต่์อชุมชน ก็ใช้เวลาและอดทนไมน้่อย

และถึงวันน้ีท่ีทุกคนเห็นว่าสำคัญก็ไม่ใช่วันสุดท้ายท่ีจะก้าวเดินต่อไป

บทเรียนทำใหรู้้วา่ เราตอ้งเรยีนรูต้ลอดชวีติ นีคื่อศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน..


